EXPUNERE DE MOTIVE
Secțiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016
Secțiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), instituţie financiară internaţională cu sediul la
Londra a fost înfiinţată în anul 1990, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi a noilor democraţii din
Europa Centrală şi Asia Centrală. Investiţiile băncii se realizează în marea lor majoritate în sectorul privat ale
căror necesităţi de finanţare nu pot fi acoperite integral prin intermediul pieţei.
Având în prezent ca acţionari 65 de state şi două instituţii interguvernamentale (UE şi Banca Europeană de
Investiţii), BERD are un dialog permanent cu guverne, autorităţi publice şi reprezentanţi ai societăţii civile în
vederea promovării obiectivelor sale. România a devenit membru BERD în 1991, acordul de înființare a
BERD fiind ratificat prin Legea nr.24/1990. Guvernatorul României la BERD este, conform H.G.
nr.663/31.07.2014, Ministrul Finanțelor Publice, iar Guvernator Supleant este Guvernatorul BNR. Începând
din anul 2011, ţara noastră face parte dintr-o constituentă condusă de Turcia, din care mai fac parte
Azerbaidjan şi Kyrgyzstan. Puterea de vot a României este de 0,492%.
Banca investeşte atât în sectorul privat cât şi în cel public, în domenii ca energie, transport şi infrastructură
municipală, precum şi în instituţii financiare.
În ultimii ani, BERD a încheiat mai multe acorduri privind reprezentanţele sale în țări cum ar fi Slovacia,
Cipru, Turcia. În luna aprilie 2015, BERD a propus părţii române încheierea unui acord privind activităţile şi
cooperarea între cele două părţi.
Precizăm că, Acordul de înfiinţare BERD, ratificat de România prin Legea nr. 24/1990 prevede la capitolul 8,
statutul, imunităţile, privilegiile şi scutirile acordate Băncii pe teritoriul fiecărei ţări membre.
2. Schimbări preconizate
Scopul Acordului de ţară propus de BERD este de a confirma şi a completa statutul, imunităţile, privilegiile şi
scutirile acordate Băncii pe teritoriul României şi de a stabili statutul reprezentanţei BERD şi al personalului
acesteia în România. De asemenea alte aspecte relevante care sunt tratate în acord se referă la:
• implicațiile fiscale din perspectiva taxei pe valoarea adăugată, accizelor și taxelor vamale, respectiv faptul că
scutirile sau excluderile din sfera TVA, accizelor și taxelor vamale se pot aplica numai în măsura în care nu
contravin legislației europene în aceste domenii;
• definirea și diferenţierea tipurilor de persoane cărora li se aplică prevederile acestui acord - personalul
băncii, șeful reprezentanţei, adjunctul șefului reprezentanţei, persoane aflate în întreţinere, funcționar în
serviciul privat. Acordul cuprinde prevederi referitoare la imunităţile, privilegiile şi excepţiile acordate
tipurilor de persoane menţionate mai sus, condiţiile în care se acordă astfel de scutiri precum și reglementări
cu privire la contribuțiile de asigurări sociale obligatorii (pensii, accidente, ajutor de deces, asigurări pentru
șomaj etc şi asigurări de sănătate).
Acordul cuprinde de asemenea prevederi privind imunitatea de jurisdicţie și de execuţie, servicii de care
beneficiază Reprezentanța BERD în România, libertăţi acordate prin Acord, precum şi clauze referitoare la
intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii Acordului.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macro-economic
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
11 Impactul asupra mediului concurențial şi domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
2.1 Impactul asupra sarcinilor administrative - Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii – Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu are un astfel de impact.
5. Alte informaţii
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)

Indicatori
Anul curent
1
2
1. Modificări ale veniturilor bugetare, în 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 asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, în
plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
iii. asistenţă socială
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
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
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7
-

Următorii patru ani
3
4
5
6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Alte informații 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
Nu este cazul.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
Nu este cazul.
1
1 . Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu au fost identificate.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informații
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile internaționale, instituțiile de cercetare şi
alte organisme implicate
Având în vedere conţinutul Acordului care se referă, în principal, la imunităţi, privilegii, scutiri de taxe şi
impozite, proiectul de Acord propus inițial de BERD a făcut obiectul consultărilor între Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice, Casa Națională de Pensii Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Astfel forma actuală a
proiectului de acord rezultat în urma negocierilor și care se ratifică prin prezenta lege a fost aprobat prin
memorandumul cu tema “Rezultatele negocierilor referitoare la încheierea unui Acord de țară între România
și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanța BERD în România
și acordarea deplinelor puteri pentru semnarea Acordului” aprobat de Guvern în data de 26 octombrie 2016.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care
activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ.
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de
act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației
publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informare privind avizarea de către:
a)
Consiliul Legislativ – va fi supus avizării
b)
Consiliul Suprem de Apărare a Țării – nu este cazul
c)
Consiliul Economic și Social– nu este cazul
d)
Consiliul Concurenței– nu este cazul
e)
Curtea de Conturi– nu este cazul

6. Alte informații
Nu este cazul.
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
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
proiectul de act normativ a fost afişat pe pagina de Internet a Ministerului Finanţelor Publice, în vederea
acordării posibilităţii cetăţenilor şi reprezentanţilor societăţii civile de a formula propuneri şi observaţii.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului, precum şi efectele
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu are astfel de impact/efecte.
3. Alte informații
Nu este cazul

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau
locale – înfiinţarea de noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Nu este cazul.
2. Alte informații
Nu este cazul.
Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între
România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile
Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București,
la 29 noiembrie 2016.
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