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GUVERNUL ROMÂNIEI  

 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea plăţii contribuţiei Romaniei 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  

 

 

 În baza art. 18 din Convenţia de la Rotterdam privind procedura de 

consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor compuşi 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, 

          Având în vedere prevederile Deciziei RC-5/1: Finanţare şi Buget pentru 

perioada 2012-2013  

         În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 75 lit. o) şi q) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare,  
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 Se aprobă plata echivalentului în lei a sumei de 4785,00 dolari S.U.A., 

reprezentând contribuţia financiară a 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. 

 

Art. 2 (1). Suma prevăzuta la art. 1. se asigură din sumele alocate cu această 

destinaţie în bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor pentru anul 2012, la cap. 

74.01. ,,Protecţia mediului”, titlul 55 ,, Alte tranferuri”, art. 02. ,, Transferuri curente 

în străinătate, (către organisme internaţionale), alin. 01 ,, Contribuţii şi cotizaţii la 

organisme internaţionale”.  

            (2). Suma prevăzută la art. 1 se calculează pe baza cursului de schimb 

leu/dolar SUA comunicat de Banca Naţională a României în vigoare la data 

efectuării plăţii. 

              

 

 

PRIM – MINISTRU  

 

Victor–Viorel PONTA 


