Hotarare nr. 747 din 11/07/2007 privind reglementarea
actiunilor specific aferente finantarii asistentei din cadrul
politicii nationale de cooperare pentru dezvoltare.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 524 din 02/08/2007
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (2) din Legea nr.
404/2006 privind finantarea asistentei pentru dezvoltare din cadrul politicii nationale de
cooperare internationala pentru dezvoltare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. (1) Prezenta hotarare reglementeaza actiunile specifice aferente finantarii asistentei din cadrul
politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare.
(2) Prezenta hotarare stabileste:
a) formele de asistenta pentru dezvoltare acordate de Romania in cadrul politicii nationale de
cooperare internationala pentru dezvoltare;
b) procedurile de programare si acordare a asistentei pentru dezvoltare;
c) cadrul institutional al gestionarii resurselor aferente implementarii asistentei pentru dezvoltare.
Art. 2. (1) Prioritatile geografice si sectoriale ale asistentei pentru dezvoltare sunt cele prevazute de
Strategia nationala privind politica de cooperare internationala pentru dezvoltare, aprobata prin
Hotararea Guvernului nr. 703/2006.

(2) Statele partenere beneficiare de asistenta pentru dezvoltare, precum si fondurile financiare
alocate in acest scop incepand cu anul 2008 se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe si sunt
aprobate pe baza de memorandum de Guvernul Romaniei, in conformitate cu angajamentele
asumate de Romania pe plan international in materie de finantare si eficacitate a asistentei pentru
dezvoltare, cu exceptia asistentei financiare acordate sub forma reducerii/stergerii datoriilor
tarilor debitoare Romaniei, care intra sub incidenta Legii nr. 29/1994 privind autorizarea
Guvernului de a aproba negocierea in vederea recuperarii creantelor Romaniei provenite din
activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala, derulata inainte de 31
decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind
reglementarea operatiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter si cooperare
economica internationala in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, republicata.
Art. 3. - In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile mentionate mai jos au urmatoarea
semnificatie:
a) asistenta pentru dezvoltare - suma resurselor alocate de Romania statelor partenere in
conformitate cu criteriile de clasificare a asistentei oficiale pentru dezvoltare elaborate de
Comitetul Asistenta pentru Dezvoltare din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare
Economica (denumita in continuare OCDE);
b) obiectivele de dezvoltare ale mileniului - cele 8 obiective adoptate cu ocazia Summitului
Mileniului, gazduit in septembrie 2000 de Organizatia Natiunilor Unite, de realizat pana in 2015,
cu tintele si indicatorii aferenti, dupa cum urmeaza: eradicarea saraciei extreme si a foametei;
realizarea educatiei primare universale; promovarea egalitatii sanselor si imputernicirea femeilor;
reducerea mortalitatii infantile; imbunatatirea sanatatii materne; combaterea HIV/SIDA, a
malariei si a altor boli infectioase; asigurarea durabilitatii mediului inconjurator; dezvoltarea
unui parteneriat global pentru dezvoltare;
c) stat partener - statul tert in curs de dezvoltare, cu venit mic sau mediu, caruia Romania ii
acorda asistenta pentru dezvoltare si care este catalogat la data acordarii asistentei drept potential
beneficiar de asistenta oficiala pentru dezvoltare de catre Comitetul Asistenta pentru Dezvoltare
din cadrul OCDE;
d) stat partener prioritar - stat partener caruia Romania ii acorda asistenta pentru dezvoltare pe o
baza multianuala si pentru care volumul de asistenta pentru dezvoltare oferita depaseste valoarea
in lei a sumei de 5 milioane de euro anual, calculata la cursul Bancii Nationale a Romaniei la
data planificarii bugetare a asistentei;
e) stat partener in atentie - stat partener caruia Romania ii acorda asistenta pentru dezvoltare
pentru un proiect specific si/sau anuala si pentru care volumul de asistenta pentru dezvoltare
oferita excedeaza valoarea in lei a sumei de 1 milion de euro, dar nu depaseste valoarea in lei a
sumei de 5 milioane de euro anual, sume calculate la cursul Bancii Nationale a Romaniei la data
planificarii bugetare a asistentei;
f) stat donator - stat care acorda asistenta pentru dezvoltare;
g) ajutorul bugetar direct - transferul de fonduri direct la bugetul unui stat partener, realizat in
vederea sustinerii unui program guvernamental urmarind cresterea economica, reducerea
saraciei, ajustarea fiscala, intarirea institutionala, precum si a proceselor bugetare, acestea fiind
cheltuite conform sistemelor de gestiune financiara ale statului partener;

h) proiecte de asistenta pentru dezvoltare - setul de activitati interconectate, vizand realizarea
unui obiectiv punctual de dezvoltare;
i) programe de asistenta pentru dezvoltare - setul de activitati si proiecte de asistenta pentru
dezvoltare, interconectate, urmarind consolidarea unui sector specific de interes al statului
partener;
j) infratire institutionala - setul de activitati destinate intaririi capacitatii administrative si
judiciare a statelor partenere realizate in colaborare cu institutiile publice romanesti.
CAPITOLUL II
Forme de asistenta pentru dezvoltare
Art. 4. - Guvernul Romaniei utilizeaza urmatoarele modalitati de distributie a asistentei pentru
dezvoltare:
a) asistenta bilaterala - include activitatile de cooperare pentru dezvoltare derulate direct intre
Romania si statul partener ori indirect, prin intermediul unor contractanti;
b) asistenta trilaterala - include asistenta pentru dezvoltare prin cofinantare acordata de Romania
statului partener in cooperare cu alt stat donator si/sau o organizatie internationala;
c) asistenta multilaterala - include contributii catre organizatiile internationale care isi deruleaza
activitatea, partial sau integral, in aria cooperarii pentru dezvoltare si aflate pe lista Comitetului
Asistenta pentru Dezvoltare al OCDE, precum si catre fondurile special administrate de acestea,
in acest scop.
Art. 5. - Guvernul Romaniei acorda urmatoarele tipuri de asistenta pentru dezvoltare:
a) asistenta tehnica, prin furnizarea de servicii, produse si lucrari in vederea sustinerii procesului
de dezvoltare a statului partener - inclusiv pregatirea si formarea profesionala, furnizarea
rezultatelor unor activitati de cercetare, burse de studii si stagii de practica, implementarea de
proiecte de infratire institutionala si alte initiative de recrutare, formare si plasare de voluntari;
b) asistenta financiara - asistenta financiara nerambursabila si stergerea si/sau reducerea
datoriilor tarilor in curs de dezvoltare fata de Romania;
c) asistenta umanitara - asistenta de urgenta acordata statelor in caz de dezastre si conflicte
armate prelungite, cu scopul atenuarii consecintelor asupra victimelor, inclusiv asistenta oferita
in procesul de tranzitie de la o situatie de criza umanitara catre procesele de reabilitare sau
reconstructie timpurie;
d) asistenta pentru educatie pentru dezvoltare si activitatile de constientizare publica in domeniul
dezvoltarii - activitatile desfasurate in scopul promovarii unei mai bune intelegeri in randul
populatiei sau al unor categorii specifice ale populatiei, a problemelor cu care se confrunta
statele in curs de dezvoltare, a necesitatii solidarizarii cu acestea, ce contribuie la crearea unui
sprijin puternic, din partea opiniei publice, in favoarea politicii nationale de cooperare
internationala pentru dezvoltare.
CAPITOLUL III
Cadrul de programare a asistentei pentru dezvoltare
Art. 6. (1) Ministerul Afacerilor Externe elaboreaza o strategie de tara pentru fiecare stat partener
prioritar.

(2) Strategia de tara reprezinta documentul-cadru de programare intocmit prin consultari cu
Guvernul statului partener prioritar, autoritatile competente romane si societatea civila.
(3) Strategia de tara se adopta de catre Guvernul Romaniei prin memorandum elaborat si inaintat
spre aprobare de catre Ministerul Afacerilor Externe.
(4) Strategia de tara contine urmatoarele elemente:
a) descrierea obiectivelor politicii Romaniei in materie de cooperare pentru dezvoltare;
b) descrierea obiectivelor statului partener prioritar in materie de reducere a saraciei si
dezvoltare;
c) analiza situatiei politice, economice si sociale din statul partener prioritar;
d) descrierea activitatilor trecute si prezente ale principalilor donatori;
e) strategia de raspuns a Romaniei la problemele de dezvoltare ale statului partener prioritar, prin
identificarea unui numar limitat de sectoare de interventie;
f) obiectivele globale ale cooperarii pentru perioada de aplicabilitate a Strategiei de tara;
g) alocarea resurselor financiare pentru fiecare sector de interventie;
h) obiectivele specifice, rezultatele asteptate si indicatorii de performanta pentru fiecare sector de
interventie;
i) modalitatile de integrare a tematicilor orizontale, cu aplicabilitate in mai multe sectoare de
interventie;
j) programele avute in vedere pentru atingerea obiectivelor, precum si tipurile si instrumentele de
asistenta.
(5) Strategia de tara se aproba pentru un interval de minimum 3 ani, in functie de ciclul bugetar
al statului partener si de strategiile acestuia de dezvoltare si reducere a saraciei.
(6) Strategia de tara se revizuieste periodic, pe baza evaluarilor rezultatelor obtinute.
Art. 7. (1) Guvernul Romaniei, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, incheie acorduri de
cooperare pentru dezvoltare cu fiecare stat partener prioritar. Acordurile de cooperare pentru
dezvoltare sunt initiate si negociate de Ministerul Afacerilor Externe in colaborare cu autoritatile
publice din Romania, cu atributii in domeniile prevazute la art. 2 din Legea nr. 404/2006 privind
finantarea asistentei pentru dezvoltare din cadrul politicii nationale de cooperare internationala
pentru dezvoltare.
(2) Acordurile de cooperare pentru dezvoltare reprezinta instrumentul juridic de reglementare a
asistentei pentru dezvoltare acordate de Guvernul Romaniei.
(3) Acordurile de cooperare pentru dezvoltare stabilesc termenii si conditiile generale de
acordare de asistenta pentru dezvoltare, inclusiv domeniile de interventie, alocarile financiare
indicative, precum si drepturile si obligatiile partilor.
(4) Acordurile de cooperare pentru dezvoltare au caracter de contract de stat si nu intra sub
incidenta Legii nr. 590/2003 privind tratatele.

Art. 8. (1) Ministerul Afacerilor Externe incheie memorandumuri de intelegere cu toate statele
partenere, cu exceptia statelor debitoare Romaniei care beneficiaza de asistenta financiara pentru
dezvoltare acordata sub forma reducerii/stergerii datoriilor care intra sub incidenta Legii nr.
29/1994, cu modificarile ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicata.
(2) Pentru statele partenere prioritare memorandumurile de intelegere au la baza acordurile de
cooperare pentru dezvoltare si stabilesc elementele specifice de asistenta (sprijin bugetar,
proiecte, programe) agreate intre cele doua parti.
(3) Pentru statele partenere in atentie si celelalte state partenere memorandumurile de intelegere
stabilesc atat cadrul general de cooperare, cat si elementele specifice de asistenta (sprijin bugetar,
proiecte, programe) agreate intre cele doua parti.
Art. 9. (1) Ministerul Afacerilor Externe elaboreaza Planul anual de actiune care cuprinde:
a) descrierea activitatilor planificate pentru urmatoarele 12 luni;
b) calendarul activitatilor si indeplinirii obiectivelor;
c) bugetul pentru anul fiscal aferent.
(2) Planul anual de actiune fundamenteaza memorandumurile de intelegere si este aprobat prin
ordin al ministrului afacerilor externe, la propunerea secretarului de stat responsabil pentru
politica nationala de cooperare internationala pentru dezvoltare din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe.
Art. 10. (1) Ministerul Afacerilor Externe elaboreaza o strategie multianuala pentru acordarea de
asistenta pentru dezvoltare in plan multilateral.
(2) Strategia prevazuta la alin. (1) contine urmatoarele elemente:
a) descrierea obiectivelor politicii Romaniei in materie de cooperare pentru dezvoltare;
b) analiza globala a activitatilor tematice si geografice desfasurate de organizatiile internationale
in materie de dezvoltare;
c) strategia de cooperare multilaterala pentru dezvoltare a Romaniei prin identificarea unor
prioritati de actiune;
d) alocarea resurselor financiare intre prioritati.
(3) Strategia pentru asistenta multilaterala se aproba pentru un interval de minimum 3 ani, in
functie de calendarul atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului.
(4) Strategia pentru asistenta multilaterala se adopta de Guvernul Romaniei, prin memorandumul
elaborat si inaintat spre aprobare de Ministerul Afacerilor Externe.
CAPITOLUL IV
Proceduri de acordare a asistentei pentru dezvoltare

Art. 11. - Achizitiile de produse, servicii si lucrari finantate in cadrul politicii nationale de
cooperare internationala pentru dezvoltare se realizeaza potrivit prevederilor legale romane in
materie de achizitii publice.
Art. 12. (1) Ministerul Afacerilor Externe cofinanteaza proiecte si programe de asistenta pentru
dezvoltare atunci cand acestea sunt in concordanta cu Strategia de tara in cazul statelor partenere
prioritare sau daca aceste proiecte si programe fac obiectul unui memorandum de intelegere
specific incheiat intre toate statele donatoare cofinantatoare si statul partener.
(2) Memorandumul de intelegere specific stabileste drepturile si obligatiile partilor, legislatia
aplicabila pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si metodologia, termenii si conditiile
de efectuare a platilor.
Art. 13. - Ministerul Afacerilor Externe contribuie la finantarea de proiecte si programe de
asistenta pentru dezvoltare implementate de organizatii multilaterale, inclusiv fondurile
administrate de acestea, in sprijinirea dezvoltarii statelor partenere, cu respectarea prioritatilor
stabilite prin strategiile de tara, in cazul in care exista, sau pe baza memorandumurilor de
intelegere incheiate cu fiecare stat partener.
Art. 14. - Ministerul Afacerilor Externe contribuie la finantarea bugetului organizatiilor
internationale, inclusiv fondurile administrate de acestea, in baza strategiei multianuale pentru
asistenta multilaterala.
Art. 15. - Finantarea contributiilor prevazute la art. 13 si 14 se realizeaza in baza unui
memorandum de intelegere incheiat intre Ministerul Afacerilor Externe si organizatia
internationala in cauza sau conform procedurilor legale aplicabile organizatiei internationale
respective.
Art. 16. (1) Organizatiile neguvernamentale din Romania pot beneficia de finantare nerambursabila din
bugetul Ministerului Afacerilor Externe destinat finantarii asistentei pentru dezvoltare pentru:
a) derularea de programe si proiecte de cooperare pentru dezvoltare in statele partenere; si
b) derularea de activitati de educatie pentru dezvoltare si constientizare publica in domeniul
dezvoltarii.
(2) Finantarea activitatilor organizatiilor neguvernamentale din Romania se realizeaza in baza
Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activitati nonprofit de interes general.
Art. 17. (1) Ajutorul bugetar direct, la nivel general si/sau sectorial, se acorda statului partener care
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) demonstreaza un angajament credibil in vederea reducerii saraciei si a cresterii economice,
angajament reflectat prin existenta unei strategii de reducere a saraciei sau a unui document
echivalent acesteia;

b) exista un sistem stabil de gestiune macroeconomica si un mediu propice dezvoltarii sectorului
privat;
c) calitatea gestionarii finantelor publice este adecvata si/sau exista un program credibil de
reforma a sistemului de gestionare a finantelor publice;
d) exista un cadru sectorial de cheltuieli pe termen mediu si un buget anual;
e) se realizeaza coordonarea sectoriala intre donatori sub conducerea Grupului Bancii Mondiale
sau a Comisiei Europene cu participarea activa a Guvernului tarii partenere;
f) exista un set de indicatori de performanta pentru evaluarea progresului in realizarea
obiectivelor politicilor nationale.
(2) Ajutorul bugetar direct se acorda prin memorandumurile de intelegere prevazute la art. 8,
incheiate de Ministerul Afacerilor Externe cu fiecare stat partener.
Art. 18. (1) Ministerul Afacerilor Externe cofinanteaza din bugetul destinat finantarii asistentei pentru
dezvoltare proiecte de infratire institutionala cu statele partenere in domenii in care experienta
Romaniei este relevanta si de interes pentru acestea.
(2) Proiectele de infratire institutionala prevazute la alin. (1) indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:
a) se incadreaza in prioritatile stabilite in Strategia de tara sau memorandumul de intelegere
aferente tarilor partenere;
b) se desfasoara pe baza unor termeni de referinta clari care specifica obiectivele proiectului,
activitatile avute in vedere, obligatiile statului partener si rezultatele asteptate;
c) fac obiectul unui acord intre Ministerul Afacerilor Externe si institutia publica romana in
cauza prin care sunt stabiliti termenii si conditiile proiectului de infratire institutionala;
d) se desfasoara pe o perioada cuprinsa intre 30 de zile si 36 de luni.
(3) Proiectele de infratire institutionala se aproba prin memorandumurile de intelegere prevazute
la art. 8, incheiate de Ministerul Afacerilor Externe cu fiecare stat partener.
Art. 19. - Furnizarea de asistenta umanitara este un act de vointa unilaterala a Guvernului
Romaniei si este acordata direct statului in cauza ori indirect, prin intermediul unei organizatii
internationale cu competente in domeniu sau al unui fond autonom gestionat de o organizatie
internationala de profil ori al unui fond constituit in mod special pentru a raspunde necesitatilor
unei crize umanitare sau al unor organizatii neguvernamentale romane si/sau straine.
Art. 20. - Pentru acordarea de asistenta umanitara prin intermediul organizatiilor
neguvernamentale, romane sau straine, este necesar ca acestea sa indeplineasca urmatoarele
criterii:
a) sa aiba experienta in domeniul asistentei umanitare;
b) sa cunoasca circumstantele si specificul local;
c) sa faca dovada detinerii mijloacelor de furnizare rapida si eficienta a asistentei umanitare catre
persoanele sinistrate.

Art. 21. (1) Ministerul Afacerilor Externe inainteaza, prin memorandum, spre aprobare Guvernului
Romaniei propunerile de finantare de asistenta umanitara.
(2) Ministerul Afacerilor Externe asigura finantarea asistentei umanitare din bugetul destinat
asistentei pentru dezvoltare prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 22. - Actiunile de reducere/stergere a datoriilor statelor in curs de dezvoltare fata de
Romania provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala,
derulata inainte de 31 decembrie 1989, precum si a celor evidentiate in conturile de cliring,
barter si cooperare economica internationala, in baza acordurilor comerciale si de plati
guvernamentale, se realizeaza potrivit prevederilor legale romane in vigoare.
CAPITOLUL V
Cadrul institutional
Art. 23. - Ministerul Afacerilor Externe este coordonatorul politicii nationale de cooperare
internationala pentru dezvoltare.
Art. 24. - Atributiile Ministerului Afacerilor Externe in problematica reglementata prin prezenta
hotarare sunt cele prevazute de Strategia nationala privind politica nationala de cooperare
internationala pentru dezvoltare.
Art. 25. - Aprobarea proiectelor si programelor de asistenta pentru dezvoltare se realizeaza prin
ordin al ministrului afacerilor externe in baza Strategiei nationale de cooperare internationala
pentru dezvoltare, a prioritatilor geografice si a fondurilor financiare aprobate in acest scop de
Guvernul Romaniei si cu respectarea prevederilor prezentului act normativ.
Art. 26. (1) Activitatea privind evaluarea tehnica si financiara a proiectelor si programelor de asistenta
pentru dezvoltare se realizeaza de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din
cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.
(2) OPCP asigura:
a) organizarea procedurilor de achizitie publica, a selectiilor publice de proiecte si a licitatiilor;
b) evaluarea si avizarea proiectelor si programelor in vederea aprobarii;
c) contractarea proiectelor si programelor;
d) raportarea privind situatia financiara a proiectelor si programelor;
e) evaluarea stadiului indeplinirii obiectivelor proiectelor si programelor;
f) auditarea conturilor de catre autoritatile nationale.
(3) Modalitatile specifice de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul
Economiei si Finantelor se stabilesc printr-un memorandum de intelegere incheiat intre cele doua
institutii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
Art. 27. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ministrul
afacerilor externe si ministrul economiei si finantelor aproba prin ordin comun manualul de
implementare a asistentei pentru dezvoltare.

Art. 28. (1) In procesul de elaborare, implementare si coordonare a politicii nationale de cooperare
internationala pentru dezvoltare, Ministerul Afacerilor Externe colaboreaza cu autoritatile
administratiei publice din Romania, cu atributii in domeniile prevazute la art. 2 din Legea nr.
404/2006.
(2) Institutiile publice romane propun Ministerului Afacerilor Externe proiecte si programe de
asistenta pentru dezvoltare in vederea finantarii acestora din bugetul destinat finantarii politicii
nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare. Activitatile de implementare a acestor
proiecte si programe sunt realizate de institutiile publice romane initiatoare.
Art. 29. (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza, in subordinea Consiliului
interministerial pentru relatii externe si afaceri europene prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, Comisia
pentru cooperare economica si dezvoltare internationala, denumita in continuare Comisia.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) este alcatuita din cate un reprezentant, la nivel de secretar de
stat/presedinte, din urmatoarele institutii:
a) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
b) Ministerul Economiei si Finantelor;
c) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile;
d) Ministerul Transporturilor;
e) Ministerul Sanatatii Publice;
f) Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale;
g) Ministerul Justitiei;
h) Ministerul Culturii si Cultelor;
i) Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
j) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
k) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
l) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;
m) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
n) Agentia Romana pentru Investitii Straine;
o) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice;
p) Agentia pentru Strategii Guvernamentale.
(3) Ministerul Afacerilor Externe este reprezentat in Comisie de secretarul de stat pentru afaceri
europene si de seful Departamentului pentru Relatiile cu Romanii de Pretutindeni.
(4) Comisia actioneaza in calitate de:
a) forum de analiza, dezbatere si planificare interinstitutionala a problematicilor decurgand din
gestionarea relatiei Guvernului Romaniei cu OCDE; si

b) forum de analiza, dezbatere si planificare interinstitutionala a problematicilor privind
realizarea politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare.
(5) Ministerul Afacerilor Externe asigura presedintia si secretariatul Comisiei. Sedintele in plen
se convoaca de catre Ministerul Afacerilor Externe ori de cate ori este necesar.
(6) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se elaboreaza de catre Comisie, se
aproba in prima sedinta a acesteia si constituie anexa la Regulamentul privind organizarea si
functionarea Consiliului interministerial pentru relatii externe si afaceri europene.
Art. 30. (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se infiinteaza
Consiliul pentru cooperare pentru dezvoltare, denumit in continuare Consiliul.
(2) Consiliul prevazut la alin. (1) este organism fara personalitate juridica, functioneaza pe langa
Ministerul Afacerilor Externe, are un rol consultativ si asista Ministerul Afacerilor Externe in
definirea si implementarea politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare.
(3) Consiliul este compus din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, invitati ai
organizatiilor membre ale Federatiei Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din
Romania, precum si invitati din partea Parlamentului Romaniei, societatii civile, institutiilor de
cult, mediului academic, mediului de afaceri, sindicatelor, mediei si alte persoane fizice sau
juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei pentru dezvoltare.
(4) Ministerul Afacerilor Externe asigura presedintia si secretariatul Consiliului. Sedintele in
plen se convoaca de catre Ministerul Afacerilor Externe ori de cate ori este necesar.
(5) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului va fi elaborat de catre Ministerul
Afacerilor Externe in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari,
urmand a fi supus spre aprobare Consiliului, in prima reuniune a acestuia.
(6) Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare este partener al Guvernului
Romaniei in eforturile de dezvoltare a politicii nationale de cooperare pentru dezvoltare.
CAPITOLUL VI
Cadrul financiar
Art. 31. (1) Finantarea actiunilor specifice aferente asistentei pentru dezvoltare se asigura de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(2) Fondurile aferente finantarii actiunilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul
Ministerului Afacerilor Externe de la capitolul "Alte servicii publice generale", subcapitolul
"Asistenta nationala externa pentru dezvoltare", titlul "Alte transferuri", articolul "Transferuri
curente in strainatate", alineatul "Cooperare economica internationala".
(3) Fondurile aprobate potrivit alin. (2) nu se pot redistribui si utiliza la alte subdiviziuni ale
clasificatiei bugetare.
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
Art. 32. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se suplimenteaza numarul de posturi
prevazut pentru Ministerul Economiei si Finantelor cu un numar de 7 posturi, in vederea

indeplinirii sarcinilor Oficiului de Plati si Contractare PHARE in cadrul politicii nationale de
cooperare internationala pentru dezvoltare, conform Hotararii Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor.
PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
--------------Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei si
finantelor,
Varujan Vosganian

