Notă de Fundamentare

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE DE GUVERN
privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la
Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru
punerea în aplicare a “Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă
Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile
internaţionale”, pentru anul 2016

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea situaţiei actuale
România este membră a Organizaţiei Internaţionale
a Francofoniei (OIF) din 1993, manifestându-se ca
un promotor activ al valorilor francofone. După
organizarea cu succes a celei de-a XI-a Conferinţe a
şefilor de stat şi de guvern care au în comun limba
franceză (Bucureşti, septembrie 2006), România a
fost desemnată « stat-far al Francofoniei » pentru
Europa Centrală şi de Est.
România a beneficiat, din 2004, de Planul multianual
de formare în limba franceză a diplomaţilor şi
funcţionarilor publici care gestionează dosare
europene, ca urmare a Memorandumurilor de
Înţelegere încheiate cu OIF.
În prezent, Programul se derulează în conformitate
cu „Memorandumul de parteneriat pentru Iniţiativa
Francofonă Naţională 2015-2018”, în cadrul
Programului OIF pentru limba privind formarea în
limba franceză”, semnat de România la 10
octombrie 2015, în marja Conferinţei Ministeriale a
Francofoniei, de la Erevan. Programul francofon
cuprinde cursuri lingvistice, seminarii tematice, stagii
lingvistice în străinătate şi pregătire pentru
concursurile de angajare în instituţiile UE.
Obiectivul strategic al Iniţiativei Francofone
Naţionale (2015-2018) din România vizează
formarea diplomaţilor şi funcţionarilor publici care
participă la reuniuni şi negocieri internaţionale,
inclusiv în perspectiva exercitării, de către ţara
noastră, a preşedinţiei Consiliului UE, în 2019.
Finanţarea Planului multianual de formare s-a făcut,

începând din 2011, pe baza principiului de
cofinanţare de către OIF şi statul beneficiar, în baza
deciziilor Conferinţei ministeriale a OIF, din
decembrie 2009 (care au prevăzut o contribuţie
financiară a statului membru beneficiar de minimum
25% din fondurile alocate programului). Astfel, în
perioada 2011-2014, contribuţia financiară anuală a
României la Planul multianual de formare în limba
franceză a fost de 130 mii de lei, în baza promovării
unor HG-uri (HG nr. 519/18.05.2011, HG
nr.601/13.06.2012, HG nr. 636/ 29.08.2013, HG
nr.1166/2014).
Principiul privind cofinanţarea de către statul
beneficiar, în cuantum de cel puţin 25%, este
prevăzut şi în noul Memorandum de parteneriat cu
OIF.
Memorandumul nr. C2-2/1197/31.03.2015 (aprobat
în cadrul şedinţei de Guvern, din data de 15 aprilie
2015),
referitor
la
„Aprobarea
semnării
«Memorandumului de parteneriat cu privire la
Iniţiativa Francofonă Naţională (2015-2018), în
cadrul Programului Organizaţiei Internaţionale a
Francofoniei
pentru
franceza
în
relaţiile
internaţionale» prevede: “Asigurarea unei contribuţii
financiare din partea României pentru punerea în
aplicare a Memorandumului de parteneriat mai susmenţionat, de 130 mii lei anual, pentru perioada
2015-2018, pe baza unor hotărâri de guvern.”
Pentru 2015, contribuţia României la realizarea
Planului anual de formare a fost de 130 mii de lei, în
baza HG nr. 992/2015.

2. Schimbări preconizate

În baza Memorandumului nr. C2-2/1197/31.03.2015
referitor la „Aprobarea semnării «Memorandumului
de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă
Naţională (2015-2018), în cadrul Programului
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pentru
franceza în relaţiile internaţionale», contribuţia
României la realizarea Planului anual de formare,
pentru 2015, a fost de 130 mii de lei (HG nr.
992/2015).
Pentru anul 2016, suma de 130 mii lei, necesară
plăţii contribuţiei voluntare a României la OIF, pentru

derularea acestui Program, în anul curent, este
asigurată în baza prezentei Hotărâri de Guvern, din
fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetul
MAE, pe anul 2016.
Plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016,
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”,
titlul 55 “Alte transferuri”.
3. Alte informaţii (**)
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul
1¹
Impactul
asupra
mediului Nu este cazul
concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
Nu este cazul
afaceri
2¹Impactul asupra sarcinilor
Nu este cazul
administrative (**)
22 Impactul asupra întreprinderilor mici Nu este cazul
şi mijlocii (***)
3. Impactul social
Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului (***)
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Anul Următorii 4
curent
ani
1
2
3 4 5 6
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
- - - din care:
a) buget de stat, din acesta:
- - - (i) impozit pe profit
- - - (ii) impozit pe venit
- - - b) bugete locale:
- - - (i) impozit pe profit
- - - c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
- - - (i) contribuţii de asiqurări
- - - 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
- - - plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
- - - (i) cheltuieli de personal
- - - (ii) bunuri si servicii
- - - b) bugete locale:
- - - (i) cheltuieli de personal
- - - (ii) bunuri şi servicii
- - - Indicatori

Media pe 5 ani
7
-

(iii) alte transferuri
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor buqetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor buqetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
si/sau cheltuielilor buqetare
7. Alte informaţii

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

- - -

-

-

- - - Cheltuielile vor fi asigurate din bugetul
MAE.

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului
de act normativ asupra legislaţiei în
vigoare
1.
Măsuri normative necesare Nu este cazul
pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului de act normative;
a)
acte normative în vigoare ce
vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b)
acte normative ce urmează
a
fi
elaborate
în
vederea
implementării noilor dispoziţii.
1¹ Compatibilitatea proiectului de Nu este cazul
act normative cu legislaţia în
domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act Nu este cazul
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare
Nu este cazul
aplicării directe a actelor normative
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Nu este cazul
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
Nu este cazul
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
Nu este cazul
consultare cu organizaţii

neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme
implicate

2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului
în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu
Nu este cazul
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul
de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în
Prevederile actului normativ nu se referă la domeniile
cadrul consiliilor interministeriale, de activitate aflate în coordonarea consiliilor
în conformitate cu prevederile
interministeriale permanente.
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
- Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform
b) Consiliul Suprem de Apărare a HG nr. 561/2009
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
privire la necesitatea elaborării
Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea
proiectului de act normativ
„Transparenţă decizională”, împreună cu instrumentul
de motivare, respectând prevederile legale în vigoare
cu privire la transparenţa decizională în administraţia
publică şi la accesul la informaţiile de interes public
(Legea nr. 52/2003).
2. Informarea societăţii civile cu
Nu este cazul
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum
şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice

3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Nu este cazul
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul

Având în vedere cele de mai sus, a fost promovată prezenta hotărâre a Guvernului.

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
LAZĂR COMĂNESCU

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
ANCA DANA DRAGU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ

