
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

LEGE
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reteaua 

Consiliilor Consultative Europene pentru Mediu si Dezvoltare Durabila 
(EEAC) si aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Secretariatului 
General al Guvernului, precum si 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 proiectului de act normativ

1. Descrierea situaliei actuate
Reteaua Consiliilor Consultative Europene pentru Mediu §i Dezvoltare 

Durabila denumita m continuare EEAC, este o retea de organisme consultative 
mfiintate de guvemele sau parlamentele nationale sau regionale care promoveaza 
§i faciliteaza sctiimbul informal de idei, cunostinte si experiente privind 
dezvoltarea durabila. EEAC este activa m promovarea dezvoltarii durabile si 
facilitarea schimbului de bune practici in Europa si ofera consiliere si recomandari 
factorilor de decizie la nivel national si al Uniunii Europene fiind astfel o platforma 
de dialog, dezbatere si promovare a experientelor si cunostintelor.

EEAC este o retea guvemata de sesiunea plenara anuala (APS), care reuneste 
toate consiliile membre. APS delibereaza cu privire la obiectivele asumate precum 
si la actiunile si activitatile viitoare.

Sesiunile plenare anuale faciliteaza schimbul de experienta si cunostinte in 
diferite moduri care conduc la crearea unei retele informale de coordonatori de 
strategie pentru dezvoltarea durabila si alti experti in sustenabilitate.

-__ Reteaua-EEAC serveste la armonizarea activitatii consiliilor nationale si a
politicilor nationale cu cele europene, in materie de mediu si dezvoltare durabila.
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EEAC actioneaza ca un liant in efortul de a promova cunostintele din partea 
societatii civile §i cele ale comunitatii stiintifice nationale, implicate in dezvoltarea 
durabila, la nivel european. In acest sens EEAC sprijina membrii sa anticipeze si 
sa se pregateasca mai bine pentm viitoarele probleme strategice in timpul 
negocierilor §i dezbaterilor la nivel european legate de dezvoltarea durabila.

Mai mult, sesiunile de schimb inter-consiliu incearca sa elimine diferenta 
dintre nivelul cunostintelor §tiintifice si elaborarea de politici si sa imbogateasca 
expertiza pe care organismele consultative individuate le pot oferi guvemelor lor 
prin incurajarea schimbului de experienta, de cunostinte si de opinii intre 
organismele membre ale EEAC.

Complexitatea tranzitiei catre o ,3uropa mai durabila”, care abordeaza 
dimensiunile mediu-economic-social si cultural ale sustenabilitatii necesita 
abordari sistemice, solutii holistice, incrucisate si transfrontaliere. In consecinta, 
cooperarea transfrontaliera intre organismele consultative §i celelalte parti 
interesate este vitala, EEAC oferind un cadm operational pentm dialog si 
dezbatere in cuno§tinta de cauza intre membri §i partile interesate.

EEAC colaboreaza cu institutii ale UE, precum Comisia Europeans, 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic §i Social 
European (CESE) §i Agenda Europeans de Mediu (SEE); sprijinS dezvoltarea 
altor retele si think-tank-uri, precum Reteaua Europeans de Dezvoltare DurabilS 
(ESDN) §i Institutul pentm Politica Europeans de Mediu.

Cu reprezentanti din mediul academic, societatea civilS, sectoml privat si 
organismele publice, reteaua EEAC reuneste expert! cu experientS indelungatS in 
consultants independents, in cadml retelei, ace§ti expert! i§i impSrtSsesc proactiv 
experientele si perspective^, se sustin reciproc, invatS unul de la celSlalt, respects 
§i promoveazS puncte de vedere care transcend perspectivele nationale, care sunt 
vitale pentm realizarea unei dezvoltSri durabile si a unui mediu sSnStos si rezilient 
in spatiul european si global.

Obiectivul strategic ale EEAC este: crearea de valoare adSugatS prin schimb, 
cooperare §i relationare.

Pentm a atinge acest obiectiv, consiliul de administratie al EEAC isi 
reactualizeaza anual planul de actiune - cadm de actiune ce cuprinde lista de 
domenii tematice de interes comun, activitSti, precum si tabloul agendelor 
organismelor membre EEAC.

Pentm punerea de aplicare a planului de actiune, EEAc reuneste gmpuri de 
lucm, elemente cheie de colaborare intre membrii retelei. Aceste gmpuri de lucm 
(WG) sunt un mecanism cheie de colaborare in reteaua EEAC. Aceste gmpuri sunt 
prezidate de membrii EEAC pe baze voluntare si reunesc opiniile organismelor 
consultative individuale §i ale altor parti interesate pe teme selectate.__________

2



In prezent, Reteaua EEAC reuneste saptesprezece organe consultative din 
treisprezece tari §i regiuni europene, prin reprezentanfi ai mediului academic, 
societa^ii civile, sectorului privat si organismelor publice, experti cu ani de 
experienta producand consultants independents. 
http://eeac.eu/member-counsils/

2. Schimbari preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune aderarea Secretariatului General al 
Guvemului la EEAC prin Departamentul pentru dezvoltare durabilS denumit in 
continuare Departamentul, care coordoneazS implementarea Strategiei Nationale 
pentru Dezvoltarea DurabilS a Romaniei 2030 la nivel national si i§i desfS§oarS 
activitatea in fmantarea Secretariatul General al Guvemului.

La ini^iativa Departamentului, prin HotSrarea Guvemului nr. 114/2020 s-a 
infiintat Consiliul Consultativ pentm Dezvoltare DurabilS denumit in continuare 
Consiliul, organism cu rol consultativ, farS personalitate juridicS. Acesta este 
organizat §i fimciioneazS pe langS Departament. Consiliul dezvoltS relatii de 
colaborare §i parteneriate §i se poate afilia la organisme nationale si intemationale 
in domeniu, prin Departamentul pentm dezvoltare durabilS.

Principalele avantaje ale membrilor EEAC sunt:
■ Dreptul de participare la sesiunea plenarS anualS: oferS membrilor 

oportunitatea de a afla despre cele mai noi evolutii §i tendinte in domeniul 
dezvoltSrii dumbile la nivel european;

■ Dreptul de a face parte din gmpurile de lucm: Gmpurile de lucm sunt im 
mecanism cheie de colaborare in reteaua EEAC. Aceste gmpuri sunt prezidate de 
membrii EEAC pe baze voluntare si reunesc opiniile organismelor consultative 
individuate §i ale altor pSrti interesate pe teme selectate;

■ Posibilitatii extinse de comunicare si stabilire de contacte cu membrii 
consiliilor consultative europene;

■ Dreptul de acces la resursele informationale: organizatia oferS acces la 
informaiii si date recente si relevante privind evolutia politicilor de dezvoltare 
durabilS in Europa; materiale §i documente specifice sesiunilor plenare anterioare 
(studii de caz, prezentSri, rapoarte de lucm etc.); rapoartele gmpurilor de studiu §i 
cele mai recente publicatii ale expertilor EEAC;

■ Acces la platforms pentm schimb de cunostinte, bune practici si dialog intre 
membrii EEAC.
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Sumele necesare pla^ii cotizatiei anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al Guvemului pentru Departamentul pentru 
dezvoltare durabila.

Prin proiectul de act normativ are in vedere si modificarea in mod 
corespunzator a prevederilor Ordonan^ei Guvemului nr.41/1994 privind 
autorizarea pla^ii cotizatiilor la organizatiile intemationale interguvemamentale la 
care Rom^ia este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in sensul mentionarii Retelei Consiliilor Consultative 
Europene pentm Mediu §i Dezvoltare Durabila (EEAC) in cadml urmatoarelor 
anexe:
- anexa nr.l punctul II „Organizatiile Internationale guvemamentale la care 
Romania a aderat in baza aprobarilor date de conducerea ministerelor §i a altor 
institutii centrale";
- anexa nr.2.2 „Cotizatii la alte organisme intemationale".
3. Alte informatii
Nu e cazul.

Sectiuneaa3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
1^. Impactul asupra mediului concurential §i domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2^. Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informatii
'Nu~exazulT
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Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen scurt, 

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

Proiectul de act noimativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- m mii lei (RON) -

Urmatorii patru ani MediaIndicatori Anul
curent pe 5

ani
2 3 4 5 6 71

2023 20242020 2021 2022
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 §i servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale 
de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri $i servicii

3. Impact fmanciar, plus/minus, 
din care:
a-)-buget-de-stat---------------—
b) bugete locale
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4. Propuneri pentm acoperirea 
cre$terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentm a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor fi/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Cotizatia anuala de participare a Secretariatului General al Guvemului, prin 
Departamentul pentm dezvoltare durabila, in calitate de membm cu drepturi 
depline al Retelei Consiliilor Consultative Europene pentm Mediu §i Dezvoltare 
Durabila (EEAC), se suporta in limita bugetului aprobat pe anul 2020, precum §i 
cu incadrarea in estimarile §i prevederile bugetare pentm anii urmatori ale 
Secretariatului General al Guvemului.

In prezent, cotizatia anuala pentm membrii titulari este de 6.500 de euro, iar 
cuantumul cotizatiei anuale poate fi modificat prin hotar^e a Guvemului in 
situatia in care EEAC decide actualizarea acestuia la un alt nivel.

Pentm anul 2020, cheltuielile estimative se ridica la 32,50 mii lei (echivalentul 
cotizatiei anuale de membm in valoare de 6.500 de euro la un curs valutar estimat 
de 5 euro/leu. Cheltuielile estimative pentm o perioada de 5 ani se ridica la cca. 
162,50 mii lei.

Sectiunea a 5-a
______Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare______
1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ (acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative in vigoare ce vorfi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii 
in vigoare a proiectului de act normativ:
Completarea anexei nr.l punctul II si a anexei nr.2.2 la Ordonanfa 
Guvemului nr.41/1994 privind autorizarea pla^ii cotizaliilor la organizaliile 
Internationale interguvernamentale la care Romania este parte, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor 
dispozitii.
Nu este cazul.
-ll.-Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative 
comunitare
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
4. HotarSri ale Curfii de Justifie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
5. Alte acte normative $i/sau documente internafionale din care decurg 
angajamente, facandu-se referire la un anume acord, o anume rezolufie sau 
recomandare internafionala ori la alt document al unei organizafii 
internafionale
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
6. Alte informafii
Nu e cazul.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informafi! privind procesul de consultare cu organizafiile 
neguvernamentale, institute de cercetare $i alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizafillor cu care a avut loc consultarea 
precum $i a modului in care activitatea acestor organizafii este legata de 
obiectul proiectului de act normativ
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administrafiei publice locale, in 
situafia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor 
autoritafi, in condifiile Hotararii Guvernului nr.521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale autoritafilor administrafiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de 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-eonsiliilor-interministeriale-permanente______ _________ ___
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ - Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 
Consiliul Legislativ prin avizul nr.902/2020.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii
Nu este cazul.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului 
de act normativ

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului 
in urma implementarii proiectului de act normativ, precum §;i efectele asupra 
sanatatii $i securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii
Nu e cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administra^iei publice centrale $i/sau locale - infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informatii
■Nu~e-cazul:--------
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aderarea 

Secretariatului General al Guvemului la Reteaua Consiliilor Consultative Europene 

pentru Mediu si Dezvoltare Durabila (EEAC) §i aprobarea platii cotizatiei anuale 

de participare a Secretariatului General al Guvemului, precum |i completarea 

Ordonantei Guvemului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la 

organizatiile intemationale interguvemamentale la care Romania este parte, pe care 

il supiinem Parlamentului spre adoptare.
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