
Expunere de motive 
 
 

SECŢIUNEA 1 
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 
LEGE 

pentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea 
operațiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter și cooperare 

economică internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți guvernamentale 

SECŢIUNEA A 2-A 
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV 

1. Descrierea situaţiei actuale       I. Prin Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind 
reglementarea operațiunilor de import-export care se 
derulează prin cliring, barter și cooperare economică 
internațională în baza acordurilor comerciale și de plăți 
guvernamentale aprobată prin Legea nr. 127/14.12.1994, 
modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
87/1997 pentru modificarea art. 8, alin 1 din Ordonanța 
Guvernului nr. 59/1994 a fost creat cadrul legal prin care 
se autorizează Guvernul să aprobe negocierea 
drepturilor și obligațiilor care decurg din acorduri 
comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente 
tehnice corespunzătoare, înregistrate în conturile de 
cliring, barter și cooperare economică internațională. 

În vederea negocierii drepturilor și obligațiilor care decurg 
din acorduri comerciale și de plăți guvernamentale și 
aranjamente tehnice bancare, s-a constituit Comisia 

interdepartamentală pentru analiza șiavizarea ofertelor 

referitoare la nivelul și gradul de recuperare și angajare, 

precum și a modalităților de încasare a drepturilor și de 

plată a obligațiilor. 

Comisia interdepartamentală este condusă de un 
secretar de stat din Ministerul Finanțelor Publice și are în 
componență 8 membri, dintre care:trei reprezintă 
Ministerul Finanțelor Publice, trei - Ministerul pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și câte unul - 
Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Afacerilor 
Interne. 

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 202/1995 



privind administrarea acordurilor comerciale și de plăți, 
precum și organizarea și funcționarea Comisiei 
interdepartamentale instituite prin Ordonanța Guvernului 
nr. 59/1994, Comisia are următoarele atribuții: 

- examinează lunar și ori de câte ori este 
necesar și selectează propunerile efectuate de 
către reprezentanții autorizați ai țărilor 
respective, de la firme și instituții bancare și 
financiare de intermediere române și/sau 
străine privind negocierea drepturilor și 
obligațiilor părții române înregistrate în 
conturile de cliring, barter și cooperare 
economică internațională și înaintate 
Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat sau altor ministere, după caz, 
pentru aprobarea acestora Guvernului; 

- propune Guvernului proiectul de mandat 
pentru aprobarea negocierii drepturilor și 
obligațiilor care decurg din acorduri comerciale 
și de plăți guvernamentale și aranjamentele 
tehnice corespunzătoare, după însușirea 
acestuia de către conducerile instituțiilor 
abilitate;  

- analizează condițiile de recuperare a 
drepturilor și de plată a obligațiilor părții 
române, în funcție de moneda de cont, de 
modul de lichidare a soldului, rezultat în urma 
derulării operațiunii de cliring, barter și 
cooperare economică internațională, și de 
natura mărfurilor și a altor acțiuni externe 
stabilite în acordurile comerciale și de plăți 
guvernamentale etc. 

Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne are 
calitatea de consultant la elaborarea avizelor Comisiei 
interdepartamentale. 

Prin scrisoarea nr. 10.950 din 02.05.2017, Ministerul 
Afacerilor Interne solicită eliminarea reprezentantului său 
din componența Comisiei interdepartamentale pentru 
reglementarea creanțelor României provenite din 
activitatea de comerț exterior și cooperare economică 
internațională desfășurate înainte de 31 decembrie 1989 



constituită în baza Hotărârii Guvernului nr 362/1994. 

Ținând cont de faptul că, în unele țări de unde statul 
român are de recuperat drepturi valutare, acestea provin 
atât din activitatea de comerț exterior cât și din operațiuni 
de export înregistrate în conturile de cliring și se 
negociază cu statul debitor în mod global, este necesară 
și amendarea Ordonanței Guvernului nr. 59/1994, în 
sensul scoaterii reprezentantului Ministerului Afacerilor 
Interne din componența comisiei. 

Având în vedere obiectul de activitate al Comisiei, 
raportat la atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne, astfel 
cum sunt stabilite prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu 
modificările și completările ulterioare, prin prezentul 
proiect se propune eliminarea reprezentantului 
Ministerului Afacerilor Interne din componența 
Comisieiinterdepartamentale pentru analiza și avizarea 
ofertelor referitoare la nivelul și gradul de recuperare și 
angajare, precum și a modalităților de încasare a 
drepturilor și de plată a obligațiilor. 

3. Alte informaţii                  Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Impactul macroeconomic    Nu este cazul.  

1^1 Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul. 

2^1. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

2^2. Impactul asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social                       



4. Impactul asupra mediului  Nu e cazul. 
 

5. Alte informaţii                      Nu au fost identificate 

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 Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 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           

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

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: 

  (i) cheltuieli de personal 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 



  (ii) bunuri şi servicii                

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 
bugetare                 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare                   

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare                              

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

7. Alte informaţii                        Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

1. Măsuri normative 
necesarepentruaplicareaprevederilorproiectului 
de act normativ: 
a) Acte normative învigoarecevor fi 

modificatesau abrogate, ca urmare a 
intrăriiînvigoare a proiectului de act normativ; 

b) Acte normative ceurmează a fi elaborate 
învedereaimplementăriinoilordispoziții 

Pentru implementarea prezentului 
proiect de act normativ nu sunt 
necesare acte normative suplimentare. 

1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente           

Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul.  



SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
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 
proiectului de act normativ                          

Nu este cazul. 

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     

Nu este cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 
consiliilor interministeriale permanente      

Nu este cazul. 

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              

Avizul Consiliului Legislativ 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂPRIVIND ELABORAREA 

 ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea S-au respectat prevederile Legii nr. 



elaborării proiectului de act normativ       52/2003 privind transparenta 
decizională prin publicarea pe site-ul 
Ministerului Finanţelor Publice 

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                         

Nu este cazul. 

3. Alte informaţii                   Nu este cazul. 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente          

Proiectul de act normativ va fi pus în 
aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor celor deja existente. 

2. Alte informaţii                   Nu este cazul.  

În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de Lege pentru modificarea art. 3 din 
Ordonanța Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operațiunilor de import-export care se 
derulează prin cliring, barter și cooperare economică internațională în baza acordurilor 
comerciale și de plăți guvernamentale,pe care îl prezentăm alăturat spre adoptare și semnare. 

 

Ministerul Finanțelor Publice                         Ministrul Afacerilor Interne 
 

            Ministru,                                                                Ministru,   
 
                    Ionuț Mișa                                                  Carmen Daniela Dan 

AVIZAT 
 

Ministerul pentru Mediul de Ministerul Afacerilor Externe   

Afaceri, Comerț și AntreprenoriatMinistru,   

Ministru,                             Teodor- Viorel Meleșcanu 

Ilan Harry Laufer 

Ministerul Justiției 

Ministru, 

Tudorel Toader 


