RAPORT
privind implementarea în anul 2018 a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparența în administrația publică, republicată
În anul 2018, Ministerul Afacerilor Externe a supus procedurii de transparență decizională 22 acte
normative:
 Legi (4)
o Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat cuprinzător și consolidat dintre
Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele
membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat
la 24 noiembrie 2017, la Bruxelles;
o Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2005 privind
libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene;
o Lege privind activitatea consulară;
o Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea
Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă
parte, semnat la Bruxelles, la 19 octombrie 2018.
 Ordonanțe de urgență (1)
o Ordonanță de urgență privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al
statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a
Institutului Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne –
Inspectoratul General pentru Imigrări.
 Hotărâri de Guvern (17)
o Hotărâre
pentru
aprobarea
Programului
multianual
strategic
privind
cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistența umanitară;
o Hotărâre 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 20152018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”,
pentru anul 2017;
o Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 786/2007 privind
aprobarea prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a
organizației neguvernamentale "The German Marshall Fund of the United States – A
Memorial to the Marshall Plan" din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea
unor măsuri conexe;
o Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
o Hotărâre pentru privind funcţionarea sistemului de coordonare la nivel național a
implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;
o Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul
2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de
stat pe anul 2018, pentru plata unei contribuții voluntare din partea României, în
vederea operaționalizării Forței Comune G5 Sahel;
o Hotărâre privind plata contribuției Românieila Fondul voluntar al NATO pentru
susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF);
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 actualizarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
o Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la
Bucureşti, a celui de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, în perioada 5-9 iunie
2018 ;
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o Hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea, la
București, a vizitei vice-președintelui Republicii India, domnul Venkaiah Naidu, în
perioada 18-20 septembrie 2018;
o Hotărâre privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de
Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în
Ucraina;
o Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare între Guvernul României și
Guvernul Ordinului Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim Rodos și
Malta, semnat la Roma, la 11 mai 2018;
o Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1006/2016 privind organizarea și
funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru
completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Afacerilor Externe;
o Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2007 privind aprobarea
prealabilă în vederea recunoașterii prin hotărâre judecătorească a organizației
neguvernamentale "The German Marshall Fund of the United States – A Memorial to
the Marshall Plan" din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea unor măsuri
conexe, prin înlocuirea Anexei (vechiul Memorandum de Înțelegere);
o Hotărâre privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de
secretizare a documentelor elaborate anterior datei de 12 aprilie 2002 de persoane
juridice de drept public sau privat şi aflate în fondul arhivistic al Ministerului
Afacerilor Externe;
o Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul
Sultanatului Oman cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii de
pașapoarte diplomatice, speciale și de serviciu, semnat la Muscat, la 5 noiembrie
2018.
In conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) din Legea nr.52/2003 privind transparența în
administrația publică, a fost redactat următorul raport:
Nr. crt.
1.

Număr
5

Criteriu
numărul total al recomandărilor primite;

2.

numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 5
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.
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