
Notă de Fundamentare 

 

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre 

Hotărâre pentru continuarea colaborării Ministerului Afacerilor Externe al României cu Reprezentanța 

din România a "The German Marshall Fund of the United States - A Memorial to the Marshall Plan" 

din Statele Unite ale Americii  

 

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ (*) 

1. Descrierea situaţiei actuale Regiunea Mării Negre este de o importanță specială pentru 

România, cu implicații integrate și strategice pe termen lung asupra 

a numeroase domenii ale politicilor guvernamentale, de la cele ale 

securităţii şi apărării, la politica externă, cea economică şi 

comercială, transporturi, mediu, educaţie şi cercetare, cultură ş.a. Ca 

parte a vecinătății imediate a Uniunii Europene și NATO şi temă de 

interes strategic constant pentru România, regiunea Mării Negre 

figurează pe agenda României în cadrul NATO, al parteneriatului 

strategic cu SUA şi al agendei europene. Unul dintre obiectivele 

abordării României în regiune este stimularea cooperării regionale, 

dezvoltarea socio-economică și sporirea conectivității între state, 

societăţi, contacte inter-umane, sprijinirea reţelelor la nivelul 

societăţii civile din regiune şi a proiectelor care aduc beneficii 

reformei, modernizării şi consolidării instituţiilor, în spirit european 

şi euro-atlantic.  

Obiectivele majore ale României la Marea Neagră, cuprinse în  

strategia națională în domeniu (2006), care a fundamentat și 

semnarea Memorandumului de Înțelegere cu BST (2008), rămân, în 

linii mari, neschimbate: consolidarea, în proximitatea estică, a unei 

zone stabile, democratice şi prospere, prin deschiderea spaţiului 

Mării Negre la valorile şi procesele de cooperare europene şi euro-

atlantice. 

La nivelul NATO, deciziile luate la Summit-ul de la Varșovia de 

constituire a prezenței înaintate în zona Mării Negre confirmă 

importanța securității și stabilității Mării Negre pentru Alianța 

Nord-Atlantică, precum și determinarea NATO și a statelor membre 

de a acționa solidar în scopul apărării și gestionării provocărilor de 

securitate din zonă. 

În ceea ce privește Uniunea Europeană, România s-a implicat  

consistent în procesul de elaborare conceptuală al Strategiei Globale 

de Politică Externă şi de Securitate a Uniunii Europene, utilizând, 

în mod semnificativ, expertiza deținută, în principal în regiunea 

Mării Negre și a Vecinătății Estice.  



În actualul context geopolitic și de securitate, menținerea stabilității 

regiunii Mării Negre, consolidarea democrației, sprijinul acordat 

societăţii civile, continuarea modernizării în beneficiul cetățenilor 

sunt obiective care stau la baza cooperării multilaterale și bilaterale 

ale României în regiune. 

Memorandumul  de Înțelegere între Ministerul Afacerilor Externe 

al României și Reprezentanța din România a organizației “The 

German Marshall Fund of the United States  - A Memorial to the 

Marshall Plan”, Anexă la HG 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, a avut o perioadă de 

valabilitate de 10 ani, acesta încetându-și valabilitatea în data de 28 

februarie 2018. 

Prevederile noului Memorandum de Înțelegere au fost negociate și 

convenite  de către Ministerul Afacerilor Externe cu Reprezentanța 

din România a organizației “The German Marshall Fund of the 

United States - A Memorial to the Marshall Plan”, cu agrearea 

intrării în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.  

Memorandumul de Înțelegere nu reprezintă un tratat, în înțelesul 

Legii nr. 590/2003 privind tratatele. 

În virtutea principiului simetriei formelor, este necesară adoptarea 

unei HG prin care să se aprobe semnarea Memorandumului de 

Înțelegere, respectându-se astfel pașii procedurali interni care au 

condus la semnarea memorandumului de înțelegere inițial din 2008 

- cu consecința continuării colaborării. 

Nu este cazul 

2. Schimbări preconizate Prin prezenta HG se are în vedere continuare cooperării dintre cele 

două entități, reglementată inițial prin Anexa 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. Termenii 

colaborării între cele două entități rămân aceiași. 

Prezentul memorandum de înțelegere se încheie pe o perioadă de 5 

ani și se va prelungi în mod automat pe perioade de câte 2 ani, dacă 

niciuna dintre părți nu va comunica, în scris, celeilalte părți, cu cel 

puțin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, încetarea 

memorandumului de înțelegere. 

Promovarea unor inițiative alături de societatea civilă oferă 

posibilitatea de prezentare a diferitelor contribuții sau inițiative ale 

statului român la nivel european și la nivel internațional.  

 



În plan global, dar și regional, România se va profila ca stat activ 

în promovarea valorilor europene.  

 

În plus, toate aceste demersuri de a aduce societatea civilă mai 

aproape de proiectele instituționale contribuie la sprijinirea şi 

promovarea reciprocă a inițiativelor. 

 

Aceste proiecte comune au ca rol aducerea în atenție a  expertizei 

României în diferite domenii și contribuie la promovarea 

specificului multicultural, diversității, creativității și inovației 

specifice României, în regiune.  

 3. Alte informaţii (**) Nu este cazul 

Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 

1¹ Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul 

2¹ Impactul asupra sarcinilor 

administrative (***) 

Nu este cazul 

22  Impactul  asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii (****) 

Nu este cazul 

3. Impactul social Creșterea transparenței instituționale, a participării la proiecte care 

necesită un grad ridicat de expertiză și a informării publicului din 

România asupra politicii și a proiectelor României în regiunea 

Mării Negre. 

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) 

 

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 asiqurări - - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si servicii - - - - - - 



b) bugete locale: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri si 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 a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

- - - - - - 

si/sau cheltuielilor bugetare - - - - - - 

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

  

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normative; 

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.  

 Nu este cazul 

1¹ Compatibilitatea proiectului de 

act normative cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare        

 Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 Nu este cazul 

6. Alte informaţii   

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  

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 

 Prevederile actului normativ nu se referă la domeniile de activitate 

aflate în coordonarea consiliilor interministeriale permanente. 

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 

  - Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform HG nr. 

561/2009 

6. Alte informaţii  Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act 

normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

Prezentul act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului 

Afacerilor Externe, secțiunea „Transparență decizională”, 

împreună cu instrumentul de motivare, respectând prevederile 

legale în vigoare cu privire la transparența decizională în 

administrația publică și la accesul la informațiile de interes public 

(Legea nr.52/2003, republicată) 

 

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 

file:///C:/Users/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
file:///C:/Users/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm


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 

competentelor instituţiilor existente 

 Nu este cazul 

2. Alte informaţii  Nu este cazul 

 

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Hotărâre de Guvern pe care, dacă 

sunteți de acord, vă rugăm să-l adoptați.  

 

 

Teodor Viorel Meleșcanu 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

             Avizez favorabil: 

 

                               Tudorel Toader 

   

                               Ministrul justiţiei  

                  

 


