Raport 20161
În anul 2016 Ministerul Afacerilor Externe a supus procedurii de transparenţă decizională
43 acte normative:
 Ordine ( 3)
o Ordinul ministrului afacerilor externe privind documentele care atestă
reşedinţa în străinătate;
o Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic şi
consular al României;
o Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute
pentru funcții de execuție specifice în Ministerul Afacerilor Externe.
 Legi (14)
o Lege pentru aderarea la cel de-al treilea Protocol la Acordul general privind
privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 6
martie 1959;
o Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine României în calitate
de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York la 3
iunie 2013 şi ratificat de România prin legea 32/2014;
o Lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență
umanitară;
o Lege privind aderarea României la Acordul parțial extins Centrul european
pentru interdependență și solidaritate mondială Centrul Nord Sud/CNS
acord parțial al Consiliului Europei instituit în baza rezoluției (89)14,
confirmată ulterior prin Rezoluția (93)51;
o Lege privind ceremoniile oficiale;
o Lege privind extinderea aplicării de către România a regimului de privilegii
și imunități prevăzute de Convenția cu privire la privilegiile și imunitățile
instituțiilor specializate al ONU, adoptată la 21 noiembrie 1947, pentru
instituțiile specializate ale ONU,
o Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul
acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau
acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de
repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului
Afacerilor Externe pentru această activitate;
o Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare a Muntenegrului la Tratatul
Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 19 mai 2016;
o Lege pentru aprobarea ieşirii din vigoare a Acordurilor bilaterale de
protejare şi promovare a investiţiilor încheiate de România cu statele
membre UE;
o Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat
dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi
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Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana, la 21 decembrie
2015;
o Lege pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr. 198/2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în
străinătate;
o Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor
internaţionale;
o Lege de ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma la 4
noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014;
o Lege pentru punerea în aplicare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la Roma
la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de
România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum şi pentru
modificarea unor acte normative.
Ordonanţe (3)
o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind
cazierul judiciar;
o Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte
normative privind regimul străinilor în România;
o Ordonanță privind modificarea şi completarea Legii nr.271/2010 pentru
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului national de informaţii
privind vizele şi participarea României la Sistemul de informaţii privind
vizele.
Hotărâri de Guvern (23)
o Hotărâre privind suplimentarea bugetului MAE pe anul 2016 din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2016;
o Hotărâre privind completarea anexelor Hg nr. 345/2010 pentru aprobarea
modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar;
o Hotărâre pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională
2017 ENERGIA VIITORULUI, Astana, Kazahstan;
o Hotărâre privind stabilirea conţinutului, formei şi dimensiunii titlurilor de
călătorie eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României pentru cetăţenii români, pentru străinii care beneficiază de
statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordată de România şi
pentru membrii de familie ai acestora pentru care s-a solicitat reunificarea
familiei, precum şi pentru persoanele fără cetăţenie, cu şedere permanentă
pe teritoriul României;
o Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru
organizarea în anul 2016, a Forumului drepturilor omului, democrație și
statul de drept, 21-23 noiembrie 2016, Geneva, Elveția;
o Hotărâre privind plata unei contribuții financiare voluntare a României
pentru co-finanțarea lucrărilor de refacere și dotare a clădirii școlii generale
din localitatea Susnjevica, Croația, și înființatrea în cadrul acesteia, a unui
Centru multifuncțional destinat prezervării și promovări dialectului
istroromân;
o Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării
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asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru
dezvoltare;
Hotărâre privind funcţionarea structurii naţionale de coordonare a
implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în
valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate
Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul
Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligației vizei pentru titularii
de paşapoarte de serviciu, semnat la Baku, la 10 martie 2016;
Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public;
Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul
de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru
eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016;
Hotărâre privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO
pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF);
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
Hotărâre privind adoptarea Programului strategic multianual privind
cooperarea pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 2016 – 2020;
Hotărâre privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de
Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM
OSCE) în Ucraina;
Hotărâre pentru modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea
și funcționarea Autorității Electorale Permanente cu modificările și
completările ulterioare și a Legii nr.288/2015 privind votul prin
corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;
Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la
Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare
a “Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă
Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în
relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016;
Hotărâre privind aprobarea plăţii sumei de 300.000 de euro, reprezentând
contravaloarea în lei a cheltuielilor pentru organizarea celei de-a treia ediţii
a Forumului mondial al femeilor francofone (FMFF), la Bucureşti, în anul
2017;
Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare „RoAid” și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Externe;
Hotărâre privind aprobarea plății contribuției voluntare a României pentru
anul 2016, la bugetul Fundației Europene pentru Democrație (European
Endowment for Democracy);
Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul
României și Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea
obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu,
semnat la București, la 9 noiembrie 2016;
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o Hotărâre privind aprobarea Acordului între Ministerul Afacerilor Externe al
României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) referitor la o contribuție financiară pentru Programul de Activitate și
Buget al OCDE 2015-2016 pentru realizarea unui studiu în domeniul
migrației, semnat la București, la 5.12.2016, și la Paris, la 12.12.2016 şi a
plăţii contribuţiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul
OCDE de Activitate şi Buget 2015-2016.
Conform art. 12, alin (1), al Legii nr.52 / 2003 MAE este obligat să întocmească şi să
facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin
următoarele elemente:
Nr. crt.

Număr

Criteriu
1.

numărul total al recomandărilor primite;

2.

numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte 2
normative şi în conţinutul deciziilor luate;

3.

numărul participanţilor la şedinţele publice;

4.

numărul dezbaterilor publice
proiectelor de acte normative;

5.

situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi,

6.

evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora,

7.

numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.

organizate
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