NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul actului normativ
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea plăţilor contribuţiilor financiare voluntare ale României pentru anii
2018 și 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În luna aprilie a anului 2018, România a obţinut statutul de Participant la Comitetul
de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică – OCDE. Acceptarea ţării noastre ca participant la DAC constituie un atuu
suplimentar la dosarul de aderare al României la OCDE.
Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul OCDE are un rol larg
recunoscut pe plan internațional în sfera cooperării pentru dezvoltare. Formatul
reunește cei mai importanți donatori globali de asistență pentru dezvoltare și ajutor
umanitar, având atribuții în definirea Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare (AOD) și a
standardelor în materie, actualizarea listei statelor beneficiare, asigurarea analizei de
specialitate, precum și în diseminarea bunelor practici în domeniul cooperării pentru
dezvoltare.
În calitate de participant la DAC, România are oportunitatea de a se implica activ în
dezbaterile din cadrul acestui format, inclusiv în reuniunile la nivel înalt, în subiecte
importante din domeniul cooperării pentru dezvoltare și asistenței umanitare.
Prin participarea la reuniunile de lucru ale DAC, România este implicată în procesul de
colectare, compilare şi publicarea datelor în domeniul cooperării pentru dezvoltare,
având acces la informaţii privind evaluările periodice ale programelor de cooperare
pentru dezvoltare ale membrilor
Având în vedere cele prezentate mai sus, prin prezenta Hotărâre de Guvern se
aprobă efectuarea plăţilor contribuţiilor financiare voluntare ale României pentru anii
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2018 și 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, în valoare de 8.167,12 Euro,
respectiv 11.200 Euro.
2.

Schimbări preconizate

Sumele de 8.167,12 Euro, respectiv 11.200 Euro reprezentând contribuţiile voluntare
ale României la Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică, pentru anii 2018 și 2019, se vor plăti în anul 2019
prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Alocarea acestor sume este justificată prin rolul de participant al României în cadrul
Comitetului de Asistenţă pentru Dezvoltare al OCDE, începând cu aprilie 2018.
Totodată, acest demers va contribui şi la realizarea obiectivului de politică externă al
României şi anume aderarea la OECD, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de
Forumul Global.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al actului normativ
1. Impactul macroeconomic
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Nu e cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
3. Impactul social
Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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)

Indicatori

- în mii lei (RON) Următorii patru ani
Media pe

Anul curent
2

1
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 şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli
de
personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat –
bugetul
asigurărilor
pentru şomaj:
i. cheltuieli
de
personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurărilor
sociale de stat –
bugetul asigurărilor

(2019)
2

3

3

(2019 – 2022)
4
5

6

cinci ani
7

pentru şomaj
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 actului normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a actului normativ:
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
Nu este cazul.
2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce
transpun prevederi comunitare
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii. Nu este cazul.
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Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum
şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului
normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în
situaţia în care actul 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
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu a fost supus unor asemenea dezbateri.
5. Informaţii privind avizarea de către:
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 Nu este cazul.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului
normativ
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţie publică, republicată.
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2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului
în urma implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Actul normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii.
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea plăţilor contribuţiilor financiare voluntare ale României pentru
anii 2018 și 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
TEODOR VIOREL MELEȘCANU

AVIZĂM FAVORABIL:
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI
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