Notă de Fundamentare

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al României şi
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
referitor la o contribuție financiară pentru Programul de Activitate și Buget al OCDE
2015-2016 pentru realizarea unui studiu în domeniul migrației,
semnat la București, la 5.12.2016, și la Paris, la 12.12.2016
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În contextul interesului şi al eforturilor instituţiilor
guvernamentale de creare a premiselor favorabile pentru
aderarea ţării noastre la Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE), obiectiv de etapă stabilit
de Guvernul României în relaţia cu OCDE, o componentă
importantă o reprezintă intensificarea şi dezvoltarea
cooperării sectoriale dintre România şi organizaţie, precum
şi consolidarea prezenţei în structurile de lucru ale OCDE.
Relaţionarea complexă a reprezentanţilor Ministerului
Afacerilor Externe al României cu partenerii din cadrul
organizaţiei a evidențiat capacitatea Departamentului
Muncă şi Afaceri Sociale/Divizia pentru Migraţie din
OCDE de realizare a unor studii de analiză şi sinteză, în
baza datelor proprii, cu privire la dimensiunile şi structura
comunităţilor de emigraţie din statele puternic dezvoltate.
În acest context, a fost abordată posibilitatea realizării, de
către experţii OCDE, a unui studiu dedicat comunităţilor
româneşti din statele membre, studiu care ar utiliza datele şi
informaţiile interne deţinute la nivelul organizaţiei.
Coordonatele majore ale studiului, conform propunerii
transmise MAE de către OCDE/ Divizia pentru Migraţie
Internaţională, ar viza următoarele aspecte:
- dimensiunea comunităţilor româneşti rezidente în
statele membre OCDE
- principalele state de destinaţie
- repartizarea geografică a grupurilor specifice
- statistici privind distribuţia pe vârstă, gen, nivel de
educaţie, statut pe piaţa forţei de muncă, principalele
domenii de activitate
- tendinţe actuale în cadrul comunităţilor româneşti,
posibile evoluţii
- analiză comparativă cu alte comunităţi din diaspora
Beneficiile României ar putea fi cuantificate în următoarele
domenii:
- monitorizarea numerică a comunităţilor din diaspora
- consolidarea legăturilor şi a dialogului cu acestea
- identificarea şi valorificarea potenţialului membrilor
marcanţi ai comunităţilor
- facilitarea integrării membrilor din diaspora în

2. Schimbări preconizate

societăţile gazdă
- măsuri de sprijin în vederea reîntoarcerii
- calibrarea politicilor publice în relaţia cu diaspora
Având în vedere constituirea, în ultimele două decade, a
unor comunităţi româneşti de mari dimensiuni în statele
puternic dezvoltate din întreaga lume, pe fondul complex al
fenomenului migraţiei la nivel mondial şi al mobilităţii în
cadrul Uniunii Europene, cooperarea României cu OCDE
reprezintă o oportunitate în ceea ce priveşte elaborarea şi
calibrarea politicilor statului român în acest domeniu.
În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe al României şi
OCDE au încheiat Acordul referitor la realizarea, de către
organizaţia internaţională, a unui studiu despre comunităţile
româneşti din străinătate (anexă).
Plata contribuţiei Ministerului Afacerilor Externe al
României la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE), în valoare de 75.000 Euro,
în vederea realizării, de către organizaţia internaţională, a
unui studiu despre comunităţile româneşti din străinătate.
Plata acestei contribuţii urmează a fi efectuată din bugetul
aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016,
capitolul 51.01 ”Autorități publice și acțiuni externe”.
Plata contribuţiei are un caracter urgent, având în vedere
faptul că, atât din poziţiile exprimate de reprezentanţii
OCDE, cât şi din textul acordului, reiese interesul
organizaţiei faţă de includerea proiectului în cauză în cadrul
exerciţiului bugetar 2015-2016 (OECD Programme of
Work and Budget for 2015-2016 under the Output 2.2.2.2
Fostering the Economic Impact of Migration).

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul
1
1. . Impactul asupra mediului Nu este cazul
concurenţial
şi
domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
Nu este cazul
afaceri
21 Impactul asupra sarcinilor
Nu este cazul
administrative
22 Impactul asupra întreprinderilor Nu este cazul
mici şi mijlocii
3. Impactul social
Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informaţii
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)
Indicatori
1

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5 6

Media pe 5 ani
7

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 asigurări
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
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 bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
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 normativ:
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 act Nu este cazul
normativ 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
Nu este cazul
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
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 cadrul Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor
consiliilor interministeriale, în
interministeriale
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform HG nr.
către:
561/2009
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de
act normativ

1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ

2. Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum
şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea „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).
Nu este cazul

3. Alte informaţii
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
Faţa de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pe care,
dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi.
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
LAZĂR COMĂNESCU

MINISTRUL DELEGAT PENTRU RELAŢIILE CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

MARIA LIGOR

Aviz favorabil:
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

ANCA DANA DRAGU

MINISTRUL JUSTIŢIEI
RALUCA PRUNĂ

