
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul prezentului act normativ 

LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
privind aprobarea aderarii Secretariatului General al Guvernului la 

Refeaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN) si aprobarea platii 
cotizatiei anuale de particpare a Secretariatului General al Guvernului, 

precum §i completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind 

autorizarea platii cotizatiilor la organizafiile Internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte
Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii prezentului act normativ
1. Descrierea situatiei actuate

Reteaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN) este o Asocia|ie 
intemationala non-profit care se ocupa de provocarile oportunita|ile relevante 
legate de sustenabilitate si dezvoltare durabila care sunt de interes public si care 
prezinta o preocupare deosebita pentru membrii retelei. ESDN promoveaza §i 
faciliteaza schimbul informal de idei, cunostinte si experiente privind dezvoltarea 
durabila.

Scopul Asociatiei este de a institui o platforma pan - Europeana care sa 
conecteze persoane care lucreaza in ministerele nationale sau autoritatile sub- 
na|ionale, sunt responsabile de pregatirea si implementarea strategiilor §i 
proceselor nationale care servesc la punerea in aplicare a angajamentelor 
intemalionale legate de dezvoltare durabila, in principal Agenda ONU 2030 pentru 
Dezvoltare Durabila Obiectivele sale de Dezvoltare Durabila (ODD) aferente.
De asemenea, Asociatia favorizeaza dialogul pan-European si schimbul de 
experienta si bune practici pentru promovarea dezvolt^ii durabile si sfatuie^te 
factorii de decizie politici la nivel european, national §i sub-national. 
(https://www.sd-network.eu/?k=about%20us%20and%20contact)

Pentru indeplinirea scopului sau Asociatia efectueaza urmatoarele activitati:
• promovare a dezvoltarii durabile la nivel european, precum §i la nivelul UE 

si al statelor membre si consolidarea schimbului de experiente cu privire la bune 
practici pentru dezvoltarea durabila in intreaga Europa;

• analiza §i consiliere cu privire la modul de consolidare a integrarii verticale 
§i orizontale a dezvoltarii durabile la nivelul politicilor UE, la nivel national ^i 
subnational, in special includerea ODD in cadrul executivului si ciclului de 
conducere al UE;

• mentinerea site-ului web al ESDN ca „ghiseu unic” pentru informatii despre 

strategiile si practicile de sustenabilitate pentru dezvoltarea durabila in Eul^a;j^
• organizarea discutiilor structurate si fumizarea de expertiza ^cu^privirp^fa \

problemele actuale de dezvoltare durabila si „bune practici”;_____ jfl fi ^
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• sprijinirea abilitatilor si competentelor metodologice, de continut si de 

comunicare ale membrilor ESDN;
• comunicarea cu alte retele intemationale si europene §i schimb de mecanisme 

care se ocupa de dezvoltarea durabila.
ESDN organizeaza conferinte anuale si workshopuri care faciliteaza schimbul 

de experienta si cuno§tinte in diferite moduri, pentru eficientizarea strategiilor de 

dezvoltare durabila.
ESDN este recunoscuta drept cel mai important forum international de retele 

pentru schimbul de informatii intre principalele organizatii guvemamentale in 
domeniul dezvoltarii durabile.

Pentru a oferi un forum international valoros pentru inalti oficiali 
guvemamentali din intreaga lume, ESDN exploreaza modul in care ultimele 

informatii in domeniul dezvoltarii durabile pot imbunatati eficienta §i eficacitatea 
serviciilor si operatiunilor guvemamentale pentm promovarea obiectivelor 

Agendei 2030.
La nivel global, ESDN are 260 de membri din 35 de tari. Desi accentul ESDN 

este pus pe Europa, reteaua este deschisa ^i oficialilor non-europeni. Pe langa tarile 

europene, reprezentantii din urmatoarele tari s-au alaturat ESDN: Canada si 
Tonga.

Membrii ai ESDN sunt functionarii guvemamentali ai tarilor europene care 

sunt responsabili pentm dezvoltare durabila, strategii si politici de dezvoltare iar 

parteneri asociati ESDN sunt reprezentantii institufiilor Uniunii Europene (de 
exemplu: Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, 
Comitetul Regiunilor), organizatii intemationale (de ex. ONU, OCDE), precum si 
experti din alte retele (de exemplu, EEAC, Observatorul SD al CESE, AMSDE 
etc.).
2. Schimbari preconizate

Prin prezentul act normativ se propune aderarea Secretariatului General al 
Guvemului la Refeaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN), prin 
Departamentul pentm dezvoltare durabila, tinand cont de faptul ca acesta 

coordoneaza implementarea Strategiei Nationale pentm Dezvoltarea Durabila a 

Romaniei 2030 la nivelul intregii administratii publice centrale, activitate 

desfa^urata cu finantarea din bugetul Departamentului pentm dezvoltare durabila 
din cadml Secretariatului General al Guvemului.

ESDN are doua tipuri de membri: membri titulari si membri asociati.
Membrii titulari au drept de vot si beneficiaza de drepturi depline pentm a

participa la lucrarile si evenimentele Asociafiei. Membrii asociati sunt, in mod 

normal, organizatii nationale sau intemationale, cum ar fi OCDE (Organizatia 

pentm Cooperare si Dezvoltare Economica), UE (Uniunea Europeana) san^TOy-^ 
ONG international (Organizatie neguvemamentala), care au acces la co^ftnSa^i^ 
ESDN si la resursele informationale online, dar nu au drept de vot. lL0

'S-fiPrincipalele avantaje pentm membrii ESDN sunt urmatoarele:
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- au dreptul sa numeasca p^a la 5 persoane ca reprezentan^i oficiali ai 
Asociatiei. Aceste persoane reprezinta institulia atat in consiliul consultativ, cat si 
in adunarea generala;

- dreptul de vot in Adunarea Generala, precum drepturile electorale active 

si pasive;
- dreptul de a prezenta propuneri Adunarii Generate si Comitetului Executiv;
- dreptul de a articipa la toate evenimentele Asociatiei. Conferinta anuala ofera 

membrilor oportunitatea de a afla despre cele mai noi tendinte in domeniul 
dezvoltarii durabile in guvemele din intreaga lume. Mese rotunde, ateliere §i 
sesiuni de panouri le permit membrilor sa raporteze evenimentele majore legate 

de implementarea Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabila din tara lor §i sa 

primeasca feedback instant de la colegi.
- participarea in grupuri de studiu: Grupurile de studiu sponsorizate de ESDN 

ofera o experienta valoroasa in colaborarea cu colegii cu culturi diferite pe teme 
practice legate de infrastructura si politica comuna.

- retele: ESDN este un forum informal, cu posibilitati extinse de a comunica 
idei, precum §i de a stabili contacte cu colegii din guveme din intreaga lume.

- acces la resurse informa|ionale; organizatia ofera acces la resursele 

informationale cele mai recente si relevante privind evolutia politicilor de 

dezvoltare durabila in guveme. Membrii ESDN au acces la o "sectiune a 

membrilor" pe site-ul ESDN, unde se gasesc resursele informationale din 

conferintele anterioare (studii de caz, prezentari, rapoarte de lucru etc.), rapoartele 

grupurilor de studiu §i cele mai recente publicatii ale expertilor ESDN, precum si 
datele de contact ale colegilor din intreaga lume. Studiile de caz reprezinta unul 
dintre cele mai importante beneficii pe care ESDN le ofera t^lor membre. 
Colectarea de statistic!, tendinte, perspective si analize in aceste rapoarte fi 
raportul de sinteza publicat in fiecare an diferentiaza ESDN de alte organizatii 
Internationale, deoarece aceasta informatie bine conturata nu este disponibila in 

alta parte. Rapoartele de tara ofera o perspective nepretuita asupra domeniului 
dezvoltarii durabile si a perspectivelor asupra zonelor comune de interes national.

- membrilor li se ofera posibilitatea de a imparta^i cunostintele §i cele mai 
bune practici, de a discuta §i de a primi feedback de la alti membri.

Sumele necesare platii cotizatiei anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin 

bugetul Secretariatului General al Guvemului pentm Departamentul pentm 
Dezvoltare Durabila.

Prin prezentul act normativ se are in vedere si completarea in mod 

corespunzator a prevederilor Ordonantei Guvemului nr.41/1994 privind 

autorizarea platii cotizapilor la organizatiile intemationale interguvemamentale la 
care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si
completarile ulterioare, in sensul mentionarii Retelei europeane de dezv6l|^^^ 

durabila (ESDN) in cadml urmatoarelor anexe; ■0>'^-9
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- anexa nr.l punctul II "Organizatiile intemationale guvemamentale la care 
Rom^ia a aderat in baza aprobarilor date de conducerea ministerelor si a alter 
institutii centrale";

- anexa nr.2.2 "Cotizatii la alte organisme intemationale".
3. Alte informatii

9

Nu e cazul.
Sectiunea a 3‘a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

Impactul asupra mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2, Impact asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra sarcinilor administrative 

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra mtreprinderilor mici §i mijlocii 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Impact asupra mediului
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

r*

5. Alte informatii
9

Nu e cazul.
Sectiunea a 4-a

Impactul flnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen 

scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)
Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.

- in mii lei (RON) -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii patru ani Media pe 

5 ani
1 2 3 4 5 6 7

2020 2021 2022 2023 2024
1. Modific^i 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 asigurarilor sociale 
de stat:
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i. contributii de asigurari
2. Modificari 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 asigurarilor sociale 

de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri si servicii________________ 2____________________

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 

cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificarilor
veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare
7. Alte informatii

Cotizatia anuala de participare a Secretariatului General al Guvemului, in 

calitate de membru cu drepturi depline al Retelei europeane de dezvoltare durabila 

(ESDN) se suporta in limita bugetului aprobat pe anul 2020, precum si cu 

incadrarea in estimarile §i prevederile bugetare pentru anii urmatori din bugetul 
Secretariatului General al Guvemului pentru Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabila.

In prezent, cotizatia anuala pentru membrii titular! este de 12.000 de euro, iar 
cuantumul cotizatiei anuale poate fi modificat prin hotarare a Guvemului in 

situatia in care ESDN decide actualizarea acestuia la un alt nivel.
Pentm anul 2020, cheltuielile estimative se ridica la 57,60 mii lei (echivalentul 

cotizatiei anuale de membm cu drepturi depline in valoare de 12.000 de euro la un 

curs valutar estimat de 4,8 euro/leu. Cheltuielile estimative pentm o perioada de 5 

ani se ridica la cca. 288 mii lei. nfi A

Sectiunea a 5-a
Efecteie prezentului act normativ asupra legislatiei in vigpaijg
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1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a prezentului act normativ):

a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrarii in vigoare a prezentului act normativ:
Completarea anexei nr.l punctul II si a anexei nr.2.2 la Ordonanta 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile 

Internationale interguvernamentale la care Romania este parte.
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 

dispozitii.
Nu este cazul.

Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative si/sau documente internationale din care decurg 

angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolutie sau 

recomandare internationala ori la alt document al unei organizatii 
internationale

9

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informatii

9

Nu e cazul.
Sectiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii prezentului act normativ 

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile 

neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea 
precum si a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de 

obiectul prezentului act normativ 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice locale, in 

situatia in care prezentul act normativ are ca obiect activitati ale aceatojr^ 

autoritati, in conditiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind
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de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale in 
conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin 

avizul nr. 45/2020.
6. Alte informatii
Nu este cazul.

Sectiunea a 7-a
Activitad de informare publica privind elaborarea 

_______________ si implementarea prezentului act normativ_______________
1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii prezentului 
act normativ

In cazul prezentului act normativ sunt incidente prevederile art. 7 alin. (13) 

din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala m administratia publica, 
republicata, respectiv considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr.24/2019.
2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
in urma implementarii prezentului act normativ, precum si efectele asupra 

sanatatii ^i securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

t r ■

3. Alte informatii
9

Nu e cazul.
Sectiunea a 8-a

9

Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre 

autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale - mfiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informatii

9

Nu e cazul.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvemului privind aprobarea aderarii Secretariatului General al 
Guvemului la Reteaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN) aprobarea 
pla^ii cotizajiei ^uale de participare a Secretariatului General al Guvemului, 
precum §i completarea Ordonantei Guvemului nr. 41/1994 privind autorizarea 
pla^ii cotizatiilor la organizatiile intemationale interguvemamentale la care 
Romania este parte, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU

LUDOWGIORBAN
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