EXPUNERE DE MOTIVE
1. Titlul proiectului de act normativ
LEGE privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului pentru modificarea
Ordonan^ei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea piatii cotizatiilor la organizatiile
Internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum §1 pentru
aprobarea plajii cotizafiei anuale ce decurge din calitatea de membru a Romaniei in cadml
Forumului International al Transporturilor al Organizatiei pentru Cooperare §i Dezvoltare
Economica - OCDE

1. Descrierea
situatiei actuale

2. Motivele emiterii actului normativ
Forumul International al Transporturilor (International Transport ForumITF) reprezinta singura structura OCDE la care Romania detine calitatea de
membru cu drepturi §i obligatii depline, in contextul in care aderarea
Romaniei la OCDE reprezinta un obiectiv strategic actual major al
Romaniei.
In acest sens, sunt esentiale indeplinirea tuturor obligatiilor §i contributiilor
care revin Romaniei, precum §i mentinerea intensitatii gradului de
participare la formatele de lucru §i la evenimentele OCDE.
Totodata, in plan mondial, ITF-OCDE este singura organizatie
interguvernamentale din domeniul transporturilor, care acopera toate
domeniile §i modurile de transport, avand un numar de 60 de t^i membre
de pe toate continentele.
Guvernul Romaniei, prin Ministerul Transporturilor Infrastructure si
Comunicatiilor, detine calitatea de membru cu drepturi si obligatii depline
in cadml ITF-OCDE inca din anul 1993 si a asigurat neintrerupt, in aceasta
calitate, participarea la formatele de lucru ale ITF-OCDE, atat la nivel
inalt, cat §i la nivel de experti.
Denumirea anterioara a ITF a fost Conferinta Europeana a Mini§trilor de
Transport -CEMT. In urma deciziei adoptate de Consiliul de Mini§tri al
CEMT in cadml sesiunii care a avut loc la Dublin, Irlanda, in perioada
17-18
mai
2006
{Declarafia
de
la
Dw/j/m-document
CEMT/CM/(2006)2/FINALj, a decis extinderea organizatiei prin
cooptarea de noi membri §i participanfi/observatori, precum si
redenumirea acesteia in Forumul Internafional al Transporturilor , in
ideea de a reflecta aceasta extindere de la nivel european la nivel
international.
Astfel, misiunea, scopul §i obiectivele ITF au r^as acelea^i cu ale
CEMT, altori de actele statutare, constitutive, de regulile de procedura si
de organizare §i functionare ale organizatiei.
In acest sens, Declarafia de la Dublin consemneaza in mod explicit, in
cuprinsul articolului 3, faptul cd:
- baza legala a ITF ramane aceea^i cu cea a CEMT,
referitor la Conferinp Europeana a Mini^trilor
semnat la 17 octombrie 1953, impreunS cu acordufflenO^^jificitfente,
precum si faptul ca
A

- nu sunt necesare incheierea unui nou protocol sau a altor instrumente
juridice, intrucat nu se creeaza o noua organizatie.
In contextul in care aderarea Romaniei la OCDE reprezinta un dosar
multisectorial prioritar si un obiectiv strategic constant al politicii externe
romane, orice participare a
noastre la organismele, structurile,
activitajile §i reuniunile OCDE, insofita de buna indeplinire a obligatiilor §i
contributiilor care li revin, sunt deosebit de importante si acorda mai multe
§anse Romaniei de vizibilitate §i implicit, de a deveni membru al
organizafiei.
In ceea ce prive§te acest aspect, exists o serie de blocaje §i dificultali de
ordin procedural in ceea ce prive^te plata contributiei datorate de Romania,
care impun actualizarea imediata a cadrului legal aplicabil.
Astfel, obligatia propriu zisa de a contribui financiar la bugetul organizatiei
este stipulate in Legea nr. 77/1993 pentru aderarea Romaniei la
Protocolul referitor la Conferinfa Europeana a Mini^trilor de Transport,
semnat la 17 octombrie 1953, in timp ce cuantumul §i moneda in care este
exprimata contributia datorata de catre Romania (franc francez), dar §i
denumirea organizajiei (CEMT), nu mai sunt de actualitate in actul
normativ aplicabil in privinta autorizarii platii, respectiv Ordonanta nr.
41/1994 privind autorizarea pldfii cotizafiilor la organizafiile
internafionale interguvernamentale la care Romania este parte,
Mai mult, baza pentru efectuarea platii o reprezinta factura anuala emisa de
catre OCDE-Divizia de contabilitate, fiecSrei {ari membre ITF-OCDE.
Cuantumul contributiei anuale datorate, consemnat in facture anuala, este
variabil §i este stabilit de catre OCDE, in functie de estimarile rezultate in
urma aplicarii unei metodologii care utilizeaza Sistemul conturilor sau
contabilitatii nalionale -SCN (algoritm combinatoriu de contabilitate,
statistica §i analiza macroeconomica utilizat in sintezele economice ale
larilor cu economie de piata, in statisticile O.N.U. §i ale altor organisme
internafionale), dar §i un sistem intern de compensare a fluxurilor de plati
stabilit intre OCDE si ITF.
Din acest motive, la nivelul procedurii de plata a contributiei anuale
datorate de catre Romania la bugetul ITF-OCDE, se inregistreaza blocaje si
intarzieri determinate de faptul ca, in actul normativ aplicabil, respectiv
OG nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizafiilor la organizafiile
intemafionale interguvernamentale la care Romania este parte, nu sunt
actualizate sau, dupa caz, prevazute, nici denumirea actuala a organizatiei,
nici moneda, cuantumul §i modalitatea de estimare a contribufiei datorate
de catre Romania, a§a cum acestea se reflecta in documentele de referinta
ale organizatiei, respectiv Declarafia de la Dublin §i Regulile generale ale
ITF-OCDE.
In contextul in care sunt esenfiale indeplinirea tuturor obligatiilor §i
contribufiilor care revin Romaniei, precum si mentpieiga^ntensitafii
gradului de participare a tarii noastre la formate&^S^^c^^^i la
evenimentele OCDE, neadoptarea imediata a prezen&iu;i^gt0i&^ii4 act
normativ, care asigura cadrul legal actualizat si
?rea
A

inlaturarii blocajelor intfeierilor procedurale existente la nivelul MTIC
inclusiv a riscului iminent de neplata a contribu|iei anuale datorate de catre
Romania la bugetul ITF-OCDE, pericliteaza atat capacitatea de asumare a
obliga^iilor financiare ale Romaniei in calitatea sa de membru al ITFOCDE, cat interesele Romaniei in cadrul demersurilor sale eforturile
ale Romaniei ca stat aspirant la statutul de candidat la OCDE
Redam pe scurt dispozitiile relevante din actele normative de drept intern
aplicabile, precum §i din regulile generate ale organiza^iei:
1.
Protocolul referitor la Conferinfa Europeana a Mini^trilor de
Transport, semnat la 17 octombrie 1953, publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 263 din 11 noiembrie 1993, stabile^te, in cuprinsul art. 10
“Responsabilitati financiare ca:
“ a) Organizatia pentru Cooperare Economica Europeana va fi invitata sa ia
in sarcina sa salariile §i cheltuielile Secretariatului administrativ §i sa
fumizeze toate facilitatile care sunt cerute pentru buna functionare a
conferintei.
Ori de cate ori un organism al conferintei se intalneste in alta parte decat la
sediul administrativ al conferintei, fara gazda va plati toate cheltuielile
ocazionate de intalnire, cu exceptia salariilor Secretariatului administrativ,
care vor fi platite de organizatia pentru Cooperare Economica Europeana.
b) Guvernele membre ale conferintei, care nu sunt membre ale Organizatiei
pentru Cooperare Economic^ Europeana, vor contribui la cheltuielile
conferintei in baza unor intelegeri incheiate intre ele §i Organizatie pentru
Cooperare Economica Europeana.
c) Condihile de aplicare a prezentului articol §i a art. 7 de mai sus fac
obiectul unei intelegeri intre conferinfa §i Organizafie pentru Cooperare
Economica Europeana.”
Menfionto ca, in cuprinsul OG nr.41/1994 in vigoare - Anexa nr. 1, “Lista
organizafiilor internafionale la care Romania este membra” lapunctul I
“Organizatii-internafionale guvemamentale la care Romania a aderat in
baza unor legi, decrete, hot^ari ale Guvernului”, pozifia 21, atat anul
infiinfarii organizafiei, cat §i anul aderarii Romaniei necesita rectificare,
intrucat potrivit instrumentelor de drept international §i intern {Protocolul
referitor la Conferinfa Europeana a Mini^trilor de Transport, semnat la 17
octombrie 1953) anul infirnfarii organizafiei este 1953 (nu 1957), iar anul
aderarii Romaniei este 1993 (nu 1992).
2. Regulile Generale ITF (ultima revizuire a fost aprobata de catre mini^trii
de resort ai statelor membre cu ocazia Summitului anual de la Leipzig din
luna mai 2019), prevad la Articolul 16 "Dispozitii financiare”, pet. 16.4, ca:
”a) Metodologia de stabilire a cuantumului de contributii ale membrilor
ITF este aprobata de TMB* si adoptata de CMT* Consiliul Mini^trilor
Transporturilor, in unanimitate.
'/

* TMB - Consiliul de gestionare a transporturilor {Transfyort Management Board): ofera liniile directoare ale ac^
Este format din reprezentantii statelor membre §i se mtalne$te cel pu^in de 2 ori pe an. TMB este prezidat dll^
Prejedin^ia rotativa in exercitiu.
\

b) Scara contribuliilor si contributiile evaluate ale membrilor ITF sunt
determinate anual in conformitate cu articolul 16.4a). Cel tarziu la 31
martie pentru fiecare perioada fmanciara, OCDE va factura membrilor, in
numele ITF, suma respectiva din contribu{iile lor evaluate pentru acea
iMn cazul
perioada fmanciara, care trebuie platita in euro.
proiectelor de acte
In plus, membrii ITF pot aduce contribufii voluntare la ITF care pot lua
normative care
o varietate de forme, inclusiv: contributii fmanciare, deta§area
transpun legislate a
Uniunii Europene sau personalului, asigurarea servicii de personal, finantare de consultanli sau
creeaza cadrul pentru studii, organizare de evenimente sau finantare de publicatii.
aplicarea directa a
Proiectul de act normativ nu se refera la acest domeniu.
acesteia, se vor
specifica doar actele
Uniunii Europene in
cauz^ insotite de
elementele de
identificare ale
acestora
2. Schimbari
Prin prezentul proiect de Ordonanta de Urgen^a se urmare^te actualizarea
preconizate
prevederilor Ordonanjei nr. 41/1994 privind autorizarea pla^ii cotizaliilor la
organizatiile internalionale interguvemamentale la care Romania este parte,
referitoare la:
- cuantumul §i moneda in care este exprimata cotizafia datorata de catre
Romania la bugetul ITF -OCDE, §i
- denumirea actuala a organizatiei (ITF-OCDE),
in scopul inlatur^ii blocajelor existente in derularea procedurii de plata a
contributiei anuale datorate de catre Romania la bugetul ITF- OCDE.
3. Alte informatii
Nu au fost identificate
3. ImpactuI sodo - economic al proiectului de act normativ
1. ImpactuI macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest
domeniu.
l^Impactul asupra mediului concuren|ial Proiectul de act normativ nu se refera la acest
si domeniului ajutoarelor de stat
domeniu.
2. ImpactuI asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest
domeniu.
2K ImpactuI asupra sarcinilor
Proiectul de act normativ nu se refera la acest
administrative
domeniu.
2^. ImpactuI asupra intreprinderilor mici
Proiectul de act normativ nu se refera la acest
si mijlocii
domeniu.__________________________________
3. ImpactuI social
Proiectul de act normativ nu se refers la acest
domeniu.
4. ImpactuI asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest
domeniu.
5. Alte informatii
Nu au fost identifijc^iJ^^i^^^^
cj w
- m
‘ CMT • Consiliul Mini^trilor Transporturilor (Council of Ministers of Transport): cel mai inalt organ decizionaraf^F^iicesta^r^^lte/
minijtrii ^arilor membre in cadrul sesiunilor ministeriale (Summit-ului anual), organizat Tn luna mai a f1ecarurl^t^^‘'?EC'S.^^^ J

4. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atat pe termen scurt,
____________ pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)____________
Media
An
urmatorilor 5
Indicatori
Urmatorii 5 ani
curent
ani, dupa
anul curent
2020 2021 2022 2023 2024
2025
1 .Modificari ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b)bugete locale:.
-impozit pe profit
c)bugetul asigurarilor sociale
-contributii de asigurari
2.Modificari ale cheltuielilor
bugetare din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri §i servicii
b)bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri §i servicii
c)bugetul asigurarilor sociale
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
S.Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4.Propuneri pentru acoperirea
cresterilor de cheltuieli
5.Propuneri pentru acoperirea
scaderilor de venituri
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificSrilor
veniturilor §i/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informatii
Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale pentru
ITF-OCDE se asigura din prevederile bugetare anuale
aprobate
pentru
Ministerul
Tr^p^urilor
Infrastructure §i Comunicajiilor

_________ 5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
1. Masuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor
- Ordonanta nr. 41/1994 privind autorizarea platii
cotizatiilor
Internationale
fi modificate sau abrogate, ca
la
organizatiile
urmare a intr^ii in vigoare a
interguvernamentale la care Romania este parte
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi
elaborate in vederea implementarii
noilor dispozitii.
V. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legislatia in
Proiectul de act normativ nu se refers la acest domeniu
domeniul achizi^iilor publice
2. Conformitatea proiectului de act
Proiectul de act normativ nu se refers la acest domeniu
normativ cu legislatia Uniunii in
cazul proiectelor ce transpun
prevederi ale Uniunii
S.MSsuri normative necesare
aplicSrii directe a actelor normative Proiectul de act normativ nu se refers la acest domeniu
ale Uniunii
4. HotSrari ale Curtii de Justitie a
Proiectul de act normativ nu se refers la acest domeniu
Uniunii Europene
5.Alte acte normative ^i/sau
documente internajionale din care
Proiectul de act normativ nu se refers la acest domeniu
decurg angajamente
b.Alte informa{ii
Nu au fost identificate

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
l.Informa^ii privind procesul de consultare cu organizatii
neguvernamentale, institute de cercetare §i alte organisme Proiectul de act normativ nu
implicate
se refers la acest domeniu
2.Fundamentarea alegerii organizaliilor cu care a avut loc
consultarea, precum §i a modului in care activitatea acestor Proiectul de act normativ nu
organizatii este legatS de obiectivul proiectului de act se refers la acest domeniu
normativ
S.ConsultSrile organizate cu autoritSjile administratiei publice
locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca
obiect activitali ale acestor autoritSfi, in condi^iile HotSrarii
Proiectul de a^cMormaiL^Nnpv
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
se refers la ^E^t d^efe^^w
structurilor asociative ale autoritS{ilor administratiei publice
locale la elaborarea proiectelor de acte normative
//
/

4.Consultarile
desfa§urate
in
cadrul
consiliilor
interministeriale, in conformitate cu prevederile Hot^arii
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5.Informa{ii privind avizarea de catre:
a)Consiliul Legislativ
b)Consiliul Suprem de Aptore a Tarii
c)Consiliul Economic §i Social
d)Consiliul Concurentei
e)Curtea de Conturi
6.Alte informatii

7. Activitati de informare publica privind elaborarea
de act normativ

Proiectul de act normativ nu
este
supus
consultarilor
comisiilor interministeriale.
Proiectul prezentului
act
normativ
a fost avizat
favorabil
de
Consiliul
Legislativ, prin avizul nr.
643/2020.
Nu au fost identificate

implementarea proiectului

l.Informarea societStii civile cu privire la Proiectul prezentului act normativ a
necesitatea elaborSrii proiectului de act indeplinit
procedura
prevazutS
de
normativ
dispozijiile Legii nr. 52/2003 privind
transparen^a decizionala in administra^ia
publica, republicata
2.Informarea societatii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului in urma
implementarii proiectului de act normativ, Proiectul de act normativ nu produce nici un
precum §i efectele asupra sanatatii §i impact asupra acestui domeniu.
securitatii cetateanului sau diversitS-tii
biologice
3. Alte informafii
Nu au fost identificate

8. Masuri de implementare
1 .M^uri de punere in aplicare a proiectului de act
normativ de catre autoritatile administrative publice
centrale §i/sau locale-mfiin|area sau extinderea
competenlei institutiilor existente
2.Alte informatii

Nu este cazul

Nu au fost identificate

Fafa de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonan^ei de urgent^ a Guvernului pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.
41/1994 privind autorizarea plajii cotizatiilor la organizatiile internationale
interguvernamentale la care Romania este parte, precum §i pentru aprobarea platii
cotizatiei anuale ce decurge din calitatea de membru a Romaniei in cadrul Forumului
International al Transporturilor al Organizatiei pentru Cooperare §i Dezvoltare Economica
- OCDE, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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