NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre
privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației
pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea situaţiei actuale Misiunea Specială de Monitorizare (MSM) a Organizației pentru
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina a fost înființată
prin Decizia Consiliului Permanent (CP) al OSCE nr. 1117 din 21
martie 2014. Potrivit mandatului, obiectivul Misiunii este de a
contribui, pe întreg cuprinsul țării și în cooperare cu structurile
executive ale OSCE și actorii relevanți ai comunității internaționale,
la reducerea tensiunilor, la promovarea păcii, securității și stabilității,
și de a monitoriza și sprijini implementarea tuturor principiilor și
angajamentelor OSCE.
Inițial, mandatul a fost stabilit pentru o perioadă de 6 luni (21 martie
– 20 septembrie 2014). Ulterior, prin Decizia Consiliului Permanent
(CP) al OSCE nr. 1129 din 22 iulie 2014, mandatul a fost prelungit
pentru o perioadă suplimentară de încă 6 luni (21 septembrie 2014 –
20 martie 2015). Începând cu anul 2015, mandatul Misiunii a fost
prelungit pentru perioade de 12 luni: 21 martie 2015 – 31 martie 2016
(Decizia CP nr. 1162 din 12 martie 2015); 1 aprilie 2016 – 31 martie
2017 (Decizia CP nr. 1199 din 19 februarie 2016); 1 aprilie 2017 –
31 martie 2018 (Decizia CP nr. 1246 din 16 martie 2017); 1 aprilie
2018 – 31 martie 2019 (Decizia CP nr. 1289 din 22 martie 2018).
Pe baza deciziilor enunțate mai sus, OSCE este autorizat să solicite
Statelor participante, contribuții financiare pentru bugetul MSM a
OSCE în Ucraina.
Departamentul Management şi Finanţe al OSCE a transmis
autorităţilor române, prin intermediul Misiunii Permanente a
României la Viena, solicitarea de achitare a contribuţiei restante a
României, la bugetul MSM OSCE în Ucraina, în sumă totală de
116.426,08 euro, în baza Deciziei Consiliului Permanent al OSCE nr.
1246 din 16 martie 2017 privind prelungirea mandatului Misiunii
pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 martie 2018, respectiv a Deciziei
Consiliului Permanent al OSCE nr. 1289 din 22 martie 2018 privind
prelungirea mandatului Misiunii pentru perioada 1 aprilie 2018 – 31
martie 2019.
În vederea asigurării consecvenţei acţiunilor României în sprijinul
eforturilor actuale de soluţionare a crizei din Ucraina, este necesar ca
România să achite contribuţia financiară care îi revine pentru bugetul
Misiunii Speciale de Monitorizare a OSCE în Ucraina.
Plata contribuţiei are relevanță la nivel politic, evidențiind

importanța pe care o acordă eforturilor concrete de soluționare a
crizei din Ucraina și atașamentul pentru respectarea angajamentelor
asumate în calitate de Stat participant la OSCE. De la momentul
înființării, România a sprijinit în mod activ și consecvent Misiunea,
cu resurse umane și financiare, rol pe care este necesar să îl mențină
şi în perioada deţinerii Președinției la Consiliul UE.

2. Schimbări preconizate

Totodată, plata acestei contribuţii are un caracter urgent, având în
vedere necesitatea adoptării măsurilor de soluţionare a crizei din
Ucraina, un rol decisiv, în acest sens, revenind Misiunii Speciale de
Monitorizare a OSCE.
Plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de
Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
(OSCE) în Ucraina, în sumă de 116.426,08 euro, în baza Deciziei
Consiliului Permanent al OSCE nr. 1246 din 16 martie 2017 privind
prelungirea mandatului Misiunii pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31
martie 2018, respectiv a Deciziei Consiliului Permanent al OSCE nr.
1289 din 22 martie 2018 privind prelungirea mandatului Misiunii
pentru perioada 1 aprilie 2018 – 31 martie 2019.
Plata contribuției se realizează din bugetul aprobat al
Ministerului Afacerilor Externe, în baza Ordonanței de urgenţă a
Guvernului nr. 40/2016 (Art. 5, alin.1) privind stabilirea unor
măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial nr.
490 la data de 30 iunie 2016), cu modificările și completările
ulterioare.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
Nu este cazul
întreprinderilor mici 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)
mii lei Indicatori
An
Următorii 4 ani
curent
Media pe 5 ani
2019
2020 2021 2022 2023
1
2
3
4
5
6
7
1.Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din
care:

a) bugetul 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) bugetul de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b)bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c)bugetul asigurărilor
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi 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 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 pentru Nu este cazul
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 legislația în domeniul
achizițiilor publice.
2. Conformitatea
proiectului de act Nu este cazul
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
Nu este cazul
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Nu este cazul
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente Nu este cazul
internaţionale din care decurg angajamente
6.Alte informaţii
Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative
1. Informaţii privind procesul de consultare Nu este cazul
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Nu este cazul
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 Nu este cazul
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 Nu este cazul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5.Informaţii privind avizarea de către:
Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform HG
a) Consiliul Legislativ
nr. 561/2009
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Nu este cazul
c) Consiliul Economic şi Social
Nu este cazul
d) Consiliul Concurenţei
Nu este cazul
e) Curtea de Conturi
Nu este cazul
6.Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normative
1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul
necesitatea elaborării proiectului de act Ministerului
Afacerilor
Externe,
secţiunea
normativ
„Transparenţă decizională”, împreună cu instrumentul
de motivare, respectând prevederile legale în vigoare

privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi la accesul la informaţiile de interes public
(Legea nr. 52/2003).
2. Informarea societăţii civile cu privire la Nu este cazul
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 administrației publice centrale
şi/sau locale-înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

Avizăm favorabil:
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

