
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 
privind aprobarea cotizatiei anuale a Romaniei la bugetui Centrului European de 
Exceienta pentru Combaterea Amenintarilor Hibride de la Helsinki - European 
Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum si 

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii 
cotizatiilor la organizatiile Internationale interguvernamentale la care Romania

este parte

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Centrul European de Exceienta pentru Combaterea 
Amenintarilor Hibride a fost infiintat la Helsinki, la 
initiativa Finlandei. Scopul asumat al Centrului este de a 
sprijini eforturile statelor membre m combaterea 
amenintMlor hibride prin consolidarea capabilitatilor civile 
si militare, imbunatatirea rezilientei statelor si institutiilor 
statale, aprofundarea cooperarii NATO-UE in combaterea 
amenintarilor hibride, punerea in comun a expertizei 
practicienilor, reprezentantilor mediului academic si 
mediului de afaceri cu statele membre si institufiile 
acestora.
Centrul a fost creat si functioneaza in baza unui 
Memorandum de Intelegere, incheiat la Helsinki, la 11 
aprilie 2017. Pana la aderarea Romaniei, Centrul numara 18 
state participante: Austria, Republica Ceha, Canada, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Italia, 
Letonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Spania, 
Suedia, Marea Britanie §i Statele Unite ale Americii.
In urma aprobarii de catre Guvemul Romaniei, la 8 iunie 
2018, a Memorandumului cu tema „Aprobarea participarii 
Romaniei la Centrul European de Exceienta pentru 
Combaterea Amenintarilor Hibride de la Helsinki 
(European Centre of Excellence for Countering Hybrid 
Threats - Hybrid CoE), la 14 noiembrie 2018 a 
documentul de aderare a Romaniei la Centru,^4^^^^^|N 
devenind astfel al 19-lea stat care particjpa la^/^tyi.||t|ley_

1. Descrierea situa^iei 
actuale
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acestuia.
De asemenea, prin Memorandumul mentionat s-a aprobat 
initierea de catre MAE a unui proiect de act normativ 
pentru aprobarea platii cotizatiei anuale la bugetul Centrului 
de catre Ministerul Afacerilor Exteme.
Bugetul Centrului, care acopera costurile aferente 
participarii, este structurat pe cotizatii anuale, de egala 
valoare pentru toti participantii, respectiv contributii 
voluntare. Bugetul anual al Centrului, este de aproximativ 
1,5 milioane euro. Jumatate din acesta urmeaza a fi acoperit 
din cotizatii (aproximativ 750.000 euro), restul fiind 
acoperit de catre statul gazda, Finlanda, care asigura 
fmantarea sediului, telecomunicatiilor si, partial, a 
resurselor umane. In linie cu deciziile Comitetului Director 
al Centrului, la 12 decembrie 2018, directorul Centrului a 
transmis solicitarea de plata a contributiei Romaniei pentru 
bugetul anului 2019, m cuantum de 60.000 euro, pana la 30 
aprilie 2019.
La data de 26 septembrie 2019, secretariatul CoE Hybrid a 
semnalat existenja unor situatii in care unele statele membre 
nu au achitat cotizatia aferenta calitatii de membru, 
propunand Consiliului Director discutarea unor masuri 
impotriva statelor aflate in aceasta situatie. Intre masurile 
propuse se numara neinvitarea statelor in cauza la 
reuniunile Consiliului Director, precum ^i restrictionarea 
accesului la activitatile CoE Hybrid si la publicatiile 
acestuia.
Regulile de procedura nu prevad pana in prezent o forma de 
sanctionare a statelor pentru neplata cotizatiilor anuale. Pe 
acest fond, apreciem ca perspectiva unei decizii in acest 
sens in Consiliul Director este de natura sa puna Romania 
intr-o situatie singulara intre statele membre ale CoE 
Hybrid si de a atrage asupra t^i noastre perspectiva unor 
sanctiuni de natura restrictionarii accesului la unele din 
activitatile Centrului. Evolu^iile menfionate creeaza o 
situatie de urgenta care nu putea fi prevazuta si care impune 
adoptarea cu celeritate a unui act normativ pentru 
reglementarea platii cotizatiei.
De asemenea, in vederea derularii cu operativitate a 
demersurilor de achitare a cotizatiilor anuale ale Romaniei, 
este necesar ca plata sa fie realizata pe toata durata 
participarii tarii noastre la activitatile Centrul^^^=4>aza 
prezentei ordonante §i a instiintarii transmisl^^^^^^^vul 
Centrului de Excelenta._______________ ic/^ Am?^\
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2. Schimbari preconizate Plata anuala a cotizatiei care revine Romaniei pentru 
bugetul Centrului de Excelenta.
Plata cotizatiei se va realiza din bugetul Ministerului 
Afacerilor Exteme pe anul in curs.

3. Alte informatii
Sec^iunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1, Impactul 
macroeconomic

Nu este cazul

1.1. Impactul asupra 
mediului concuren^ial §i 
dpmeniului ajutoarelor de

Nu este cazul

stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra 
mediului

Nu este cazul

5. Alte informajii Nu este cazul

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen scurt, pentru

anul curent, cat pe termen lung (pe 5 ani)

Anul
curent

Urmatorii 
4 aniIndicatori Media pe 5 ani

1 2 3 4 65 7
1. Modificari 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:
(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
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b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri servicii
(iii) alte transferuri
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact fmanciar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor
si/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informatii Plata se va efectua cu mcadrarea Tn 

bugetul anual alocat MAE pentru plata 
cotizatiilor 
intema(ionale, 
legale in vigoare.

organizatiile 
potrivit prevederilor
la

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ;
a) acte normative in vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implement^ii 
noilor dispozifii.

Nu este cazul

1'. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislafia in 
domeniul achizifiilor publice.

Nu este cazul

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislafia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun_____

Nu este cazul
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prevederi comunitare
Nu este cazul3. Masuri normative necesare 

aplicarii directe a actelor normative 
comunitare
4. Hotarari ale Curtii de Justi^ie a 
Uniunii Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative §i/sau 
documente intema^ionale din care 
decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informa^ii

Sec^iunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1 .Informa{ii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvemamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate
2.Fundamentarea alegerii 
organiza^iilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului 
in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ

Nu este cazul

.1

3.Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situa^ia in care 
proiectul de act normativ are ca 
obiect activitaji ale acestor 
autoritati, in conditiile Hotararii 
Guvemului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorita^ilor administra^iei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative

Nu este cazul

4. Consultarile desfa§urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii 
Guvemului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.
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Proiectul prezentului act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 
50/2020

5. Informa^ii privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul Legislativ

Nu este cazulb) Consiliul Suprem de Aparare a 
Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi

Nu este cazul 
Nu este cazul 
Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul

Sec^iunea a 7-a
Activitafi de informare puhlicdprivind elahorarea si implementarea proiectului de act

normativ
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul 

Ministerului Afacerilor Exteme, sectiunea 
„Transparenta decizionala”, impreuna 
instrumentul de motivare, respectand prevederile 
legale in vigoare cu privire la transparen^a 
decizionala in administrajia publica §i la accesul la 
informatiile de interes public (Legea nr. 52/2003).

l.Informarea societa^ii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ cu

2.Informarea societa^ii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele 
asupra sanata^ii §i securita^ii 
cetatenilor 
biologice

Nu este cazul

diversita^iisau

3. Alte informatii Nu este cazul
Secfiunea a 8-a 

Mdsuri de implementare
1 .Masurile de punere in aplicare 
a proiectului de act normativ de 
catre autorita^ile administra^iei 
publice centrale §i/sau locale - 
infiintarea unor noi organisme 
sau extinderea competentelor 
institutiilor existente

Nu este cazul

2. Alte informajii Nu este cazul
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Fap de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei Guvemului privind aprobarea cotizatiei anuale a Romaniei la bugetul 
Centrului European de Excelenta pentru Combaterea Amenin^rilor Hibride de la 
Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid 
CoE, precum si pentru completarea Ordonantei Guvemului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plafii cotizatiilor la organizatiile Internationale interguvemamentale la 
care Romania este parte, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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