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Hotărâre  377 
 

2017-
05-25 

 

Guvernul 
României 

 

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la 
fondul fiduciar al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru acoperirea 
cheltuielilor de participare a delegaţiilor insulelor mici în curs de 
dezvoltare la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite la nivel înalt 
privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 
14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi 
resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la 
New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017  

Monitorul 
Oficial al 
României nr 
404 din 2017-
05-30  

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 377/2017 

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al 

Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor 

insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel 

înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: 

conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru 

dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 

5-9 iunie 2017 

 

Secţiunea 1  

Titlul prezentului act normativ 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al 

Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor 

insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt 

privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea și 

utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care 

va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017 

 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

           La 14 decembrie 1955, Adunarea generală a ONU a decis, prin 

rezoluţia A/RES/995 (X), primirea României în ONU, alături de alte 15 

state.  

           În această calitate, România, prin prezenţa sa în diferite organe ale 

ONU, inclusiv Consiliul de Securitate, are posibilitatea de a participa la 

procesul decizional din cadrul Organizaţiei mondiale, cu influenţe asupra 

situaţiei internaţionale la nivel global şi în zone geografice apropiate. 

           În ceea ce privește Consiliul de Securitate, acesta este investit cu 

răspunderea principală de menținere a păcii și securității internaționale fiind 

format din 5 membrii permanenți (SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia, 

China) și 10 membrii nepermanenți aleși de Adunarea Generală a ONU pe 

perioade de câte 2 ani, în fiecare an fiind aleși câte 5 dintre ei. Consiliul 

exercită 2 grupe de atribuții principale și anume: atribuții pentru 

soluționarea pașnică a diferendelor internaționale prin mijloace prevăzute în 

Capitolul VI din Carta ONU și atribuții care impun măsuri de constrângere, 
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fără folosirea forței armate ori cu folosirea acesteia, în cazurile în care 

Consiliul stabilește existenta unor ,,amenințări împotriva păcii”, ,,încălcări 

ale păcii” si ,,acte de agresiune”. 

       Obținerea de către România a mandatului de membru nepermanent în 

Consiliul de Securitate ONU, pentru perioada 2020-2021, reprezintă un 

obiectiv important de politică externă al României, inclus în Programul de 

guvernare 2017-2020. 

        Calitatea de membru ales al Consiliului de Securitate ONU reprezintă 

cea mai înaltă confirmare a capacității unui stat de a contribui la menținerea 

păcii și securității internaționale și de a promova soluții la provocările 

complexe ale lumii contemporane.         

        Totodată, apartenența la Consiliul de Securitate ONU aduce atât 

avantaje simbolice, de prestigiu, cât și oportunități concrete de securizare a 

unor interese strategice și de afirmare a unor proiecte în domenii de interes 

global și regional. Pe parcursul celor doi ani de mandat, membrii Consiliului 

de Securitate ONU sunt chemați să contribuie direct la formularea deciziilor 

forului suprem în materie de pace și securitate, ceea ce oferă acestora o 

vizibilitate unică la nivel mondial. Nu în ultimul rând, interacțiunea directă a 

membrilor Consiliului de Securitate ONU contribuie la construcția de noi 

parteneriate și la consolidarea celor existente. 

            În perioada 5-9 iunie 2017 va avea loc la sediul ONU din New York 

Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului 

de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 

mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, eveniment care va 

coincide cu Ziua Mondială a Oceanelor. 

          Scopul acestei Conferințe este de a reprezenta un semnal pentru 

stoparea poluării oceanelor şi mărilor, prin implicarea tuturor țărilor 

participante în vederea identificării de soluții. 

          Conferința va urmări: identificarea metodelor de implementare a 

Obiectivului de dezvoltare durabilă 14; continuarea implementării 

Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 pe baza parteneriatelor existente și 

stimularea creării de noi parteneriate de succes;  implicarea tuturor 

factorilor interesați, aducând împreună Guverne, sistemul Națiunilor Unite, 

alte organizații interguvernamentale, instituții financiare internaționale, 

organizații non-guvernamentale, organizații ale societății civile, mediul 

academic, sectorul privat, organizații non-profit în vederea analizării 

provocărilor, oportunităților și măsurilor necesare a fi adoptate pentru 

implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 14; schimbul de 

experiență privind implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 14 la 

nivelul național, regional și internațional. 

            Pe de altă parte, conferința va contribui la procesul de monitorizare 

și revizuire a Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă prin furnizarea unei 

contribuții pentru sesiunea anuală a la Forumului ONU la Nivel Înalt privind 
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Dezvoltarea Durabilă (ONU, New York, 10 – 19 iulie 2017), în concordanță 

cu rezoluțiile 67/290 din 9 iulie 2013, 70/1 din 25 septembrie 2015 și 70/299 

din 29 iulie 2016, pentru implementarea Obiectivului de dezvoltare durabilă 

14, inclusiv în ceea ce privește oportunitatea de întărire a acestui proces. 

            Președintele Adunării Generale a ONU, Peter Thomson a adresat 

domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, o scrisoare prin 

care este reiterată solicitarea ca România să aloce o contribuție voluntară la 

Conferința ONU la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului 

de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 

mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă care va avea loc la 

New York, în perioada 5-9 iunie 2017. 

            România intenționează să își depună candidatura pentru un loc de 

membru ne-permanent în Consiliul de Securitate ONU pentru perioada 

2020-2021, iar sprijinul statelor mici insulare în curs de dezvoltare este 

foarte important în acest proces. 

            Având în vedere importanța deosebită a acestei conferințe pentru 

statele mici insulare în curs de dezvoltare și interesul României de a atrage 

sprijinul acestor state pentru candidatura la un loc de membru ne-permanent 

în Consiliul de Securitate ONU se propune plata unei contribuţii voluntare a 

României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite, în sumă 

totală de 10 mii dolari, pentru acoperirea cheltuielilor de participare a 

delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației 

Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului 

de dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 

mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la 

New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017. 

            Plata sumei reprezentând echivalentul în lei a 10 mii dolari, la cursul 

BNR din data plății, se suportă din bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor 

pe anul 2017, capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și 

vânătoare», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.02.01 «Contribuții și 

cotizații la organisme internaționale». 

 1.
1 

În cazul 

proiectelor de acte 

normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia 

           Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 
       Prin prezentul act normativ se creează cadrul legal pentru plata unei 

contribuţiei voluntare a României la fondul fiduciar al Organizației 

Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor 

insulelor mici în curs de dezvoltare la  Conferința Organizației Națiunilor 
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Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de 

dezvoltare durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, 

mărilor și resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la 

New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017.  

3. Alte informaţii           Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul macroeconomic           Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1.
1 
Impactul asupra mediului concurenţial 

şi domeniul ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2.
1
 Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2 
.Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului  Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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) 

          Actul normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat. 
- 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       

bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 
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         (i) contribuţii de 

asigurări 

      

   2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

  a) buget de stat, din acesta:       

        (iii)   cheltuieli de capital        

    b) credit extern       

    c) surse proprii  

 

      

   3.  Impact financiar, 

plus/minus, din care:  

      

     a) buget de stat        

   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  Nu  au fost identificate. 
 

  

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 prezentului act 

normativ; 

   b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea  implementării noilor 

dispoziţii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

1.
1 

Compatibilitatea actului normativ cu 

legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

    a) impact legislativ-prevederi de 

modificare şi completare a cadrului 

       Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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normativ în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

   b) norme cu impact la nivel 

operational/tehnic-sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante 

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 normativeşi/saudocumente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6.  Alte informaţii     Nu   au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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     

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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 

     Actul normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005  

privind constituirea consiliilor interministeriale 

permanente   

 

     Prezentul act normativ nu este supus 

consultărilor comisiilor interministeriale                                      

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 

        Proiectul prezentului act normativ a fost 

avizat  favorabil de către Consiliul Legislativ, 

prin avizul nr.387/2017. 

6. Alte informaţii                                                                      Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea  

prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

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 au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a  

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului 

act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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2.  Alte informaţii          Nu au fost identificate. 
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al 

Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a 

delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferința Organizației Națiunilor 

Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare 

durabilă 14: conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine 

pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în 

perioada 5-9 iunie 2017. 

 

 

 

 

 

Ministrul afacerilor externe 

 

 

Teodor-Viorel Meleșcanu 

 

Ministrul apelor și pădurilor 

 

 

Adriana Petcu 

 

  


