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GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANJA
privind aprobarea aderarii Secretariatului General al Guvernului la 

Reteaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN) si aprobarea platii 

cotizatiei anuale de partidpare a Secretariatului General al Guvernului, 
precum §i completarea Ordonan^ei Guvernului nr, 41/1994 privind 

autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile Internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte

In temeiul art. 108 din Constitutia Rom^iei, republicata, si al art. 1 pet. I 

poz. 8 din Legea 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art.l. - (1) Se aproba aderarea Secretariatului General al Guvernului, ca 

membru cu drepturi depline, la Reteaua europeana de dezvoltare durabila 

(ESDN).

(2) Se aproba plata cotizatiei anuale de participare a Secretariatului 

General al Guvernului, prin Departamentul pentru dezvoltare durabila, in calitate 

de membru cu drepturi depline, la Reteaua europeana de dezvoltare durabila 

(ESDN), in limita echivalentului in lei al sumei de 12.000 de euro/an. Cuantumul 

cotizatiei anuale poate fi modificat prin hotarare a Guvernului in situatia in care 

Reteaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN) decide actualizarea acestuia la 

un alt nivel.
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(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se va calcula pe baza 

cursului de schimb leu/euro in vigoare la data efectuarii platii.

(4) Cotizatia anuala prevazuta la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat, 

prin bugetul Secretariatului General al Guvemului pentru Departamentul pentru 

dezvoltare durabila.

Art.2. - Ordonanta Guvemului nr. 41/1994 privind autorizarea platii 

cotizaliilor la organizatiile intemationale interguvemamentale la care Romania 

este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 

august 1994, aprobata prin Legea rir. 126/1994, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 1 punctul II, dupa numarul curent 87 se introduce un 

nou numar curent, nr. crt, 88, cu urmatorul cuprins;
Nr. Denumirea

Organizapei

Sediul Anul Anul Institutia

rom^a care

coordoneaza

rela^iile cu

organiza^ia

intemationala

respectiva

Explicatii

ihfiintarii aderariicrt.

Rom^iei

0 1 2 3 4 5 6

„88. Reteaua 

europeana de 

dezvoltare 

durabila

2005Viena 2020 Secretariatul

General al

Guvemului”

(ESDN)

2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Secretariatul General al 
Guvemului^, dupa numarul curent 1 se introduce un nou numar curent, nr. 
crt. 2, cu urmatorul cuprins:
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„2. Refeaua europeana de 

dezvoltare durabila (ESDN)
12.000”euro

PRIM-MINISTRU

LUDOWfeQRfikN
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Secretarul general alklu'
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lui
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Ministivl fiia^feiOf^bliee
/"'^j^fk-Florin Otu

o<

Ministrul amderiloryexteme
Bogdan l^cian Aurescu

I r^ -j). ^ V'.,

iMCiBucuresti,
Nr.^
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