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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

 

Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2012 la bugetul Fondului 

general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de 

consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi 

pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la 

care România a aderat  prin Legea nr. 91/2003 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

            

             România plăteşte anual contribuţii la fondurile Convenţiilor la care 

este parte. Printre acestea se regăseşte şi Convenţia Rotterdam prin 

intermediul Fondului general de bază pentru bugetul operaţional al 

Convenţiei Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în 

cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi 

pesticide care fac obiectul comerţului internaţional.  

 

          România a ratificat Convenţia Rotterdam prin Legea nr. 91/2003 

pentru aderarea României la Convenţia privind procedura de consimţământ 

prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici 

periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la 

Rotterdam la 10 septembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I nr. 199 din data de 27 martie 2003 şi a depus 

instrumentul de ratificare la depozitar (Secretariatul General al Organizatiei 

Natiunilor Unite) la 2 septembrie 2003.  

 

          Convenţia a intrat în vigoare, pentru statele părţi, deci şi pentru  

România, la data de 24 februarie 2004. In aplicarea procedurii de 

consinţământ prealabil în cunoştiinţa de cauza (procedura PIC), Convenţia 

beneficiază de asistenţă din partea Programului Naţiunilor Unite pentru 

Mediu (UNEP) şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi 

Agricultură (FAO). 

 

        La cea de a 5-a reuniune a Conferintei Partilor (COP 5) care a avut loc 

la Geneva in 2011, printre deciziile adoptate se regaseste si Decizia 5/RC-

14, paragraful 14 privind regulile financiare pentru Conferinta Partilor,  

organismele subsidiare şi secretariatul Convenţiei. În anul 2011, la Geneva, 

s-a desfăşurat cea de-a cincea reuniune a Conferinţei Părţilor (COP 5) la 

Convenţia Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în 

cunoştinţă de cauză (PIC). 
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         Realizarea obiectivelor generale ale Conventiei Rotterdam, se referă 

la promovarea de responsabilităţi comune şi cooperarea între Părţi în 

comerţul internaţional al anumitor substanţe şi preparate periculoase, în 

vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului precum şi asigurarea unui 

management adecvat al anumitor substanţe şi preparate periculoase, prin 

facilitarea schimbului de informaţii despre caracteristicile lor, prin 

promovarea unui proces de luare a deciziilor referitoare la importul şi 

exportul lor, precum şi prin diseminarea tuturor acestor decizii Părţilor.  

 

        Finanţarea activităţilor menţionate mai sus este prevăzută în Fondul 

general de bază pentru bugetul operaţional al Convenţiei Rotterdam privind 

procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă 

anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului 

internaţional, care este constituit prin contribuţiile calculate Părţilor la 

această Convenţie. 

 

       Contribuţiile Părţilor pentru anul 2012 au fost aprobate în cadrul COP 

5 de la Geneva şi au fost calculate conform metodologiei Organizatiei 

Natiunilor Unite (ONU) ca procentaj cuprins intre 0,01 şi 22% din Produsul 

intern brut (PIB) al fiecărui stat parte. Valoarea contribuţiei României de 

regăseşte la poziţia 109 a Tabelului din Decizia 5/RC-14 din cadrul 

documentului UNEP/FAO/RC/COP.5 şi se ridică la 4785,00 USD după 

cum reiese şi din scrisoarea cu nr. FUND 9370 ROM, primită de la 

Secretariatul UNEP cu sediul la Nairobi. 

 

2. Schimbări preconizate Adoptarea prezentului proiect de hotărâre va permite plata sumei datorate 

ca Parte la Convenţia de la  Rotterdam. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.  

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1.Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

1^1Impact asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

2.Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

4.Impactul asupra mediului  Contribuţia financiară la fondurile menţionate va oferi posibilitatea 

realizării activităţilor prevăzute de Convenţia de la Rotterdam privind 

procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă 

anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul 

comerţului internaţional, care vor avea ca finalitate asigurarea unui 
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management al substanţelor chimice în condiţii de siguranţă pentru om şi 

mediu. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurarilor sociale 

de stat 

 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

Nu este cazul 

 

 

 

 

 

Nu este cazul 

 

 

Nu este cazul 

 

Nu este cazul 

 

 

Nu este cazul 

2.Modificări ale cheltuielilor 

bugetare 

a) buget de stat 

b)bugete locale 

c) bugetul asigurarilor sociale 

de stat 

3.Impact financiar 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4.Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

5.Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6.Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

7. Alte informaţii Nu este cazul 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce 

vor fi modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a 

fi elaborate în vederea 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
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implementării noilor dispoziţii. 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organism 

implicate 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului  

în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

3.Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Menţionăm faptul că, pentru prezentul proiect de act normativ a fost 

îndeplinită procedura privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prevăzută de Legea nr. 52/2003 prin publicarea 

pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

 

 

4.Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

5.Informaţii privind avizarea de 

către: 

Prezentul proiect de act normativ a fost avizat de către Consiliul 

Legislativ. 



  5 

a) Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 7-a  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

 

 

1.Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

 

Menţionăm faptul că, pentru prezentul proiect de act normativ a fost 

îndeplinită procedura privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, prevăzută de Legea nr. 52/2003 prin publicarea 

pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

2.Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1.Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de 

către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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               Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alaturatul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru anul 2012 la bugetul Fondului general de bază 

pentru bugetul operaţional al Convenţiei de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil 

în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul 

comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin 

Legea nr. 91/2003, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul 

Legislativ şi pe care îl supunem spre aprobare.  

 

 

 

 MINISTRUL MEDIULUI ŞI PǍDURILOR 

 

Rovana PLUMB  

 

 

AVIZĂM FAVORABIL : 

 

 

 

 

         VICEPRIM – MINISTRU  

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                            MINISTRUL AFACERILOR  EXTERNE 

 

 

            Florin GEORGESCU                                                                  Andrei MARGA  

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

Titus CORLĂŢEAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


