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Secțiunea 1 
Titlul actului normativ 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea plății contribuției  financiare voluntare a României pentru 
anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație  

(European Endowment for Democracy) 
 

Secțiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situației actuale 

 
 
Fundația Europeană pentru Democrație (European Endowment for Democracy – 

EED) a fost creată în 2012 de către Uniunea Europeană și statele membre, pentru 
promovarea democrației în țările din vecinătatea Europei, respectiv Europa de Est și 
Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Ulterior, mandatul geografic a fost extins și la 
țările adiacente vecinății europene, după principiul „vecinii vecinilor”, acoperind între 
altele spații precum Federația Rusă și Asia Centrală. 

Crearea EED a răspuns nevoii Uniunii și statelor membre de a dispune de un 
instrument flexibil și orientat către nevoile imediate ale organizațiilor 
neguvernamentale și ale altor actori angajați în proiecte de promovare a democrației și 
a drepturilor omului din societățiile aflate în tranziție sau care se confruntă cu situații 
de criză, din vecinătatea Europei. În relativ scurt timp de la constituire, EED a reușit să 
se impună ca un contributor relevant în acest domeniu și o referință pentru comunitatea 
de donatori de asistență pentru apărarea drepturilor omului și promovarea democrației, 
având ca obiectiv central sprijinul acordat celor care nu pot beneficia de susținere din 
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alte surse. 
EED este o fundație înființată de UE prin Serviciul European de Acțiune Externă, 

Comisia Europeană și statele membre UE, cărora li s-au adăugat și alte state europene, 
precum Elveția și Norvegia. De asemenea, Canada contribuie printr-un grant la bugetul 
organizației, fără însă a fi parte din structurile de guvernanță. Din aceste structuri fac 
parte, de asemenea, reprezentanți ai Parlamentului European și experți din societatea 
civilă. 

În ultimii trei ani, de când EED funcționează efectiv, a gestionat peste 3000 de 
cereri de finanțare nerambursabilă, dintre care peste 300 de proiecte au fost aprobate și 
implementate în 22 de țări. 

În primul ciclu de trei ani de la înființare, EED a gestionat un buget de aproximativ 
27,3 milioane euro, dintre care circa 10 milioane euro au fost fonduri puse la dispoziție 
de Comisia Europeană pentru funcționare, restul fiind contribuții voluntare din partea 
statelor membre și a Elveției, direcționate către finanțarea de proiecte. Cele mai 
importante contribuții au fost puse la dispoziție de Polonia (5 milioane euro), 
Danemarca (4,5 miloane euro), Suedia (3,6 milioane euro).  

Conform Statutului EED, Capitolul III. Buget și prevederi financiare, bugetul EED 
este alcătuit din contribuții voluntare din partea statelor membre UE, donații din partea 
unor entități publice sau private și granturi sau al tip de suport financiar, inclusiv 
fonduri UE gestionate de Comisia Europeană. Valoarea contribuțiilor voluntare nu este 
fixate și se stabilește annual de către fiecare stat în parte. 

România este membru fondator al EED din 2012 și a contribuit în 2013 cu 100 mii 
euro și în 2015, cu 160 mii euro, la bugetul organizației. 

În ceea ce privește bugetul 2016, au fost anunțate și transferate contribuții 
voluntare în valoare totală de 11 milioane euro, din 18 state europene și Canada, cele 
mai substanțiale fiind din partea Marii Britanii, Germaniei, Suediei și Poloniei. 

România a acordat cu precădere prin participarea atât la structurile de guvernanță 
ale EED, cât și prin orientarea contribuției sale financiare, o atenție prioritară 
vecinătății estice, mai ales Republicii Moldova. Astfel, 47% din finanțarea 
nerambursabilă acordată prin EED, respectiv 11,8 milioane euro,  au mers către 
proiecte din Europa de Est, alte 12% (aproximativ 3 milioane euro) fiind proiecte cu 
cuprindere regională, în timp ce către vecinătatea sudică au mers circa 10 milioane 
euro. Dintre țările din vecinătatea estică, Republica Moldova este al treilea beneficiar 
de finanțare nerambursabilă, după Ucraina și Belarus. De asemenea, unele dintre cele 
mai importante proiecte ca sume angajate au fost dirijate către Republica Moldova, 
pentru susținerea orientării pro-democratice și pro-europene. Au fost de asemenea 
finanțate inițiative de apărare a drepturilor omului și promovarea democrației în 
Transnistria și în Găgăuzia. 

Una dintre prioritățile strategice în care este angajat EED o reprezintă susținerea 
presei independente din regiunile în care predomină media de limbă rusă. Acest 
obiectiv este congruent cu cel al României de a sprijini presa independentă din 
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Republica Moldova, inclusiv presa de limbă română. În acest sens, Departamentul 
Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretudindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe, a derulat o serie de proiecte proprii menite să conducă la crearea unui spațiu 
comunicațional comun între România și Republica Moldova și a aprobat o serie de 
propuneri prezentate de reprezentanți ai mass-media de limba română din Republica 
Moldova. Din perspectiva părții române prezintă un interes aparte catalizarea și 
canalizarea prin intermediul EED, a sprijinului acordat actorilor emergenți și 
organizațiilor neguvernamentale care promovează valorile democratice și orientarea 
pro-europeană. 

 
2. Schimbări preconizate 

 
Prezentul act normativ are drept scop aprobarea contribuției financiare voluntare a 

României pentru anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație 
(European Endowment for Democracy – EED) în valoare de 160 mii euro (la același 
nivel cu cel al contribuției acordate în 2015).  

Această sumă va fi acordată EED sub condiția finanțării de către Fundație a unor 
proiecte de promovare a democrației în Republica Moldova. 

Plata sumei de 160 mii euro se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe pe anul 2016, capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte 
transferuri”. 

3. Alte informații 
 

Secțiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al actului normativ 

 
1. Impact macro-economic - Nu este cazul 
11 Impactul asupra mediului concurențial și 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. Impact social – Nu este cazul 
4. Impact asupra mediului – Nu este cazul 
5. Alte informații  

 
 

Secțiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 
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Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 

 
- în mii lei (RON)

Indicatori Anul curent Următorii patru 
ani 

Media pe 
cinci ani 

1 2 3    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. Contribuții de asigurări 
 

      

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 si servicii 
c. Bugetul asigurărilor 

sociale de stat 
i. cheltuieli de 

personal 
ii. cheltuieli cu bunuri 

si servicii 
 

  

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care 
a. Buget de stat 
b. Bugete locale 

  

4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 
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5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

  

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modificărilorveniturilor și/sau 
cheltuielilor bugetare 

  

7. Alte informații  Aplicarea prevederilor proiecului de hotărâre se realizează cu 
încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 
 

Secțiunea a 5-a 
Efectele actului normativ asupra legislației în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ: 
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 dispoziții 
11 Compatibilitatea actului normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 
– Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea actului normativ cu legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii Europene – Nu este cazul 
5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg 

angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau 
recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale 
– Nu este cazul 

6. Alte informații – Nu sunt 
 

Secțiunea a 6-a  
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile 

neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate 
 
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea 

precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul 
actului normativ 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în 
situația în care actul normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în 
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condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative – Nu este cazul 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente – Nu este cazul 

5. Informații privind avizarea de către 
a. Consiliul Legislativ 
b. Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
c. Consiliul Economic și Social 
d. Consiliul Concurenței 
e. Curtea de Conturi 
 
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de  Consiliul Legislativ prin avizul nr. 

1309/2016. 
6. Alte informații – Nu sunt 

 
Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea actului 
normativ 

 
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării actului 

normativ  
 
 Proiectul prezentului 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 cu privire la transparenţa decizională 
în administraţia publică şi la accesul la informaţiile de interes public (Legea nr. 
52/2003). 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra 
sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice –  

3. Alte informații – Nu sunt 
 

Secțiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale ș/sau locale – înființarea unor noi 
organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente – Nu este 
cazul 



7 
 

2. Alte informații  - Nu sunt 
Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru anul 2016, la bugetul Fundației 
Europene pentru Democrație (European Endowment for Democracy). 

 
 
 

 
Ministrul afacerilor externe 

 
 

Lazăr Comănescu 
 

 


