Raport 20171
În anul 2017 Ministerul Afacerilor Externe a supus procedurii de transparenţă decizională
33 acte normative:
 Ordonanțe (1)
o Ordonanță privind organizarea și funcționarea Agentului Guvernamental
pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de
Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.
 Legi (12)
o Lege pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile
consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare
la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate;
o Lege pentru ratificarea Acordului parteneriat strategic între Uniunea
Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Canada, pe de altă
parte, semnat la Bruxelles, la 30 octombrie 2016 ;
o Lege pentru ratificarea Acordului de instituire a Fundaţiei internaţionale UEALC, semnat la Santo Domingo, la 25 octombrie 2016;
o Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare privind parteneriatul și
dezvoltarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe
de o parte, și Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la
Munchen, la 18 februarie 2017;
o Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi
imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la
Kingston, la 27 martie 1998, care a intrat în vigoare la 31 mai 2003 ;
o Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2012 privind
detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene;
o Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic și cooperare între
Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Cuba, pe de
altă parte, semnat la 12 decembrie 2016, la Bruxelles;
o Lege pentru ratificarea rezoluţiei ASP-CPI/14/Res.2, adoptată de cea de-a
XIV-a sesiune a Adunării Statelor Părţi la Statutul de la Roma al Curţii
Penale Internaţionale, la 26 noiembrie 2015;
o Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia
pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind acordarea de privilegii
şi imunităţi OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017;
o Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;
o Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relațiile și
cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de
o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, 5
octombrie 2016;
o Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2012 privind
detaşarea experţilor naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene,
precum și pentru reglementarea participării României la misiunile civile de
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gestionare a crizelor derulate sub egida Politicii de Securitate și Apărare
Comună a Uniunii Europene.
Hotărâri de Guvern (20)
o Hotărâre pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.
189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în
străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora
din administrația publică;
o Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de
gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la
procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene ;
o Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
1009/29.12.2016 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;
o Hotărâre pentru înființarea Comitetului consultativ în domeniul cooperării
internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară;
o Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul
Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale;
o Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la realizarea
activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă
umanitară;
o Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la
Fondul pentru migranți și refugiați din cadrul Băncii de Dezvoltare a
Consiliului Europei;
o Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr.16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor
Externe;
o Hotărâre pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2008
privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român;
o Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public ;
o Hotărâre privind exceptarea unilaterală a unor categorii de străini de la
obligativitatea obținerii vizei de intrare în România;
o Hotărâre
pentru
modificarea
şi
completarea
Regulamentului
consular, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 760/1999;
o Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka cu privire la eliminarea
obligației vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice, semnat la
București, la 29 iunie 2017;
o Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul
Regatului Cambodgiei privind cooperarea în domeniile educației, științei,
culturii, mass-media, tineretului și sportului, semnat la Sinaia, la 9 iulie
2017;
o Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru
condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, precum şi a
condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii
bugetare “DIPLOMAŢIE” ;
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o Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului in
domeniul privat al statului ;
o Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul
României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la
obligativitatea deținerii vizei a titularilor de pașapoarte diplomatice și de
serviciu, semnat la București, la 29 august 2017;
o Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe,
cu modificările și completările ulterioare ;
o Hotărâre privind unele măsuri referitoare la pregătirea şi exercitarea de
către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019;
o Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziţia mondială 2020
„Connecting Minds, Creating the Future”, Dubai, Emiratele Arabe Unite.
Conform art. 12, alin (1), al Legii nr.52 / 2003 MAE este obligat să întocmească şi să
facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin
următoarele elemente:
Nr. crt.
1.

Număr
3

Criteriu
numărul total al recomandărilor primite;

2.

numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 3
normative și în conținutul deciziilor luate

3.

numărul participanţilor la şedinţele publice;

4.

numărul dezbaterilor publice
proiectelor de acte normative;

5.

situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în 0
justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi,

6.

evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile 0
legal constituite ale acestora,

7.

numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia 0
restricţionării accesului.

organizate

0
pe

marginea 0
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