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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre  

privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României 

la unele proiecte ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de act normativ 

Plata contribuțiilor financiare voluntare ale României către Organizația pentru Securitate și 

Cooperare în Europa, denumită în continuare OSCE, pentru cofinanțarea proiectelor ce vizează 

sprijinirea Ucrainei şi a Republicii Moldova se aprobă prin hotărâre de Guvern, în 

conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 din 28 

iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial nr. 490 la data de 

30 iunie 2016), cu modificările și completările ulterioare, conform cărora „Prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Finanțelor Publice, 

se aprobă plata contribuțiilor financiare voluntare ale părții române la bugetul organizațiilor 

internaționale sau ca urmare a angajamentelor internaționale, la instrumente și/sau fonduri 

administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale, în funcție de obligațiile 

asumate de România prin statutul de membru în organizațiile respective”.  

 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

OSCE este o organizație internațională pentru securitate, formată din 57 de state participante din 

Europa, Asia  și America de Nord.  

OSCE este singura organizaţie regională europeană considerată a fi aranjament regional de 

securitate în sensul Capitolului VIII al Cartei ONU şi, drept urmare, instrument principal pentru 

alertă timpurie, prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor şi reconstrucţia post-conflict în aria 

sa de responsabilitate. Implicarea OSCE se caracterizează printr-o abordare cuprinzătoare a 

securității, pe cele trei Dimensiuni: politico-militară; economică și de mediu; umană.  

Experiența OSCE evidențiază valoarea diplomaţiei multilaterale în zonele de conflict. OSCE a 

jucat și continuă să joace un rol important, în edificarea securității şi stabilității în zonele de 

tensiune şi conflict, unde structurile locale nu funcționau eficient. 

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a exacerbat multe din disfuncționalitățile 

organizației din ultimii ani, făcând ca structurile executive ale OSCE să funcționeze în anul 

curent fără un buget aprobat. De asemenea, din cauza lipsei de consens la nivelul statelor 

participante, prezențele OSCE în teren în Ucraina și-au încetat, succesiv mandatul (Misiunea de 

Observare a OSCE în punctele de control la trecerea frontierei Gukovo și Donețk, Misiunea  

Specială de Monitorizare a OSCE în Ucraina, Coordonatorul de Proiecte OSCE în Ucraina), într-

un moment în care existența lor era mai mult decât necesară.  

Pe acest fond finanțarea voluntară din partea statelor participante a căpătat semnificație mult mai 

mare și permite continuarea activității instituțiilor și misiunilor OSCE în teren în domenii cheie. 
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În contextul dorinței Președinției-în-exercițiu poloneze, susținută de UE și alte state cu o 

orientare similară, de continuare a unei prezențe OSCE în teren în Ucraina pentru sprijinirea 

Ucrainei în gestionarea consecințelor războiului de agresiune, a fost lansat un program cadru de 

sprijin, finanțat din contribuții voluntare ale statelor participante (OSCE Support Programme to 

Ukraine/SPU, Repository Programme). În cadrul acestui program cadru au fost identificate 23 

de proiecte care urmează a fi implementate în Ucraina sub conducerea unui Reprezentant Special 

al Președinției-în -exercițiu/Coordonatorului de Proiecte (poziție recent înființată). Acest program 

cadru, dincolo de proiectele pe care le va derula, are și o valoare simbolică, de menținere a unei 

prezențe OSCE în teren într-un moment cheie cu care se confruntă securitatea europeană. Mai 

mult, dovedește că organizația este flexibilă în gestionarea consecințelor generate de agresiunea 

militară a Rusiei în Ucraina, adaptându-și capacitatea de reacție.  Bugetul estimat al programului 

este de 28 mil. EURO pentru intervalul 2022-2025.  

Prin participarea la acest program, România va avea calitatea de donator și va fi inclusă în 

structura de coordonare a programului (Advisory Board).  

 

Pe fondul agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, Republica Moldova este statul vecin care este 

cel mai afectat de criza refugiaților și se confruntă cu o serie de provocări economice, legate de 

securitatea energetică și de cooperarea dintre cele două maluri ale Nistrului. În contextul în care 

România, alături de alte State Membre UE precum Franța și Germania, au demarat un proces 

amplu de sprijin pentru R. Moldova, structurile OSCE au fost mobilizate pentru a contribui cu o 

serie de proiecte (12) care să abordeze diminuarea impactului războiului din Ucraina asupra 

populației din R. Moldova și să consolideze reziliența în vederea gestionării crizelor multiple cu 

care se confruntă, în domenii precum protejarea refugiaților de violența pe considerente de gen, 

combaterea corupției, combaterea spălării de bani prin intermediul cripto-monedelor, digitalizare.  

Proiectele OSCE în R. Moldova și Ucraina sunt axate pe diminuarea impactului războiului asupra 

populației civile și sprijinirea procesului de reconstrucție/modernizare. 

 

2.3. Schimbări preconizate 

În contextul agresiunii militare a Rusiei în Ucraina și având în vedere implicațiile acestui conflict 

asupra Ucrainei și a Republicii Moldova, state vecine României și prioritare în politica externă a 

României, ținând cont de cadrul legal actual aplicabil, s-a considerat necesară elaborarea unei 

Hotărâri de Guvern privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României de 

sprijinire a Republicii Moldova și Ucrainei, prin implementarea de proiecte ale Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) axate pe diminuarea impactului războiului 

asupra populației civile și sprijinirea procesului de reconstrucție/modernizare. Având în vedere că 

statele donatoare își asumă un rol coordonare în implementarea proiectelor, prin contribuția 

financiară voluntară, România va contribui la eforturile internaționale de sprijinire a statelor 

vecine. De asemenea, profilul și vizibilitatea internațională a eforturilor României pentru pace și 

stabilitate în regiune vor fi consolidate. 

Plata contribuțiilor financiare voluntare ale României către OSCE, pentru cofinanțarea 

proiectelor ce vizează sprijinirea Ucrainei, în sumă de 200.000 euro, respectiv pentru 

cofinanțarea proiectelor ce vizează sprijinirea Republicii Moldova, în sumă de 200.000 

euro.  

 

Plata acestor contribuţii urmează să fie efectuată din bugetul Ministerului Afacerilor 

Externe pentru anul 2022, 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 
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modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2.4. Alte informaţii*) 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic**) 

 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

Prin achitarea contribuţiilor financiare voluntare către OSCE, România va contribui la eforturile 

internaționale de sprijinire a statelor vecine. De asemenea, profilul și vizibilitatea internațională a 

eforturilor României pentru pace și stabilitate în regiune vor fi consolidate. Totodată, plata 

contribuţiilor are relevanță la nivel politic, evidențiind atașamentul pentru respectarea 

angajamentelor asumate în calitate de Stat Participant la OSCE. 

3.2. Impactul social 

Nu este cazul 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

Nu este cazul 

3.4. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Nu este cazul 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Nu este cazul 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 

Nu este cazul 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 

Nu este cazul 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Nu este cazul 

3.9. 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), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri***) 

 

- în mii lei – (RON) 

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani 

 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din 

acesta:  

- - - - - - 
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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 

- - - - - - 

d) alte tipuri de venituri 

(Se va menţiona natura 

acestora.) 

- - - - - - 

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

- - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.5. Propuneri pentru 

pentru a compensa  

reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

4.6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative, a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Nu este cazul. 

4.8. Alte informaţii 

Plata contribuției financiare voluntare se realizează cu încadrare în prevederile bugetare aprobate 

Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2022. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

Nu este cazul 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
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Nu este cazul 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Nu este cazul 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

5.6. Alte informaţii 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Nu este cazul 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale 

Nu este cazul 

6.4. Informaţi privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative 

Nu este cazul 

6.5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

Se va obţine avizul Consiliului Legislativ conform HG 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 

6.6. Alte informaţii 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 7-a 

 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost  publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea 

„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). 

7.2. 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  
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Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

8.2. Alte informaţii 

Nu este cazul 

 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul Proiect de Hotărâre privind aprobarea 

plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizației 

pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)  pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să 

îl adoptaţi. 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

BOGDAN-LUCIAN AURESCU 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL FINANŢELOR   

 

ADRIAN CÂCIU 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU 


