Comunicat de presă
Legea privind cooperarea pentru dezvoltare internațională mai aproape de
votul din Parlament – Guvernul României a dat ieri avizul pozitiv
Bucureşti, 7 iulie 2016
Federația Organizațiilor Neguvernamentale din România (FOND) salută aprobarea de către Guvernul
României a proiectului de lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă
umanitară.
Acest proces este rezultatul eforturilor conjugate ale Ministerului Afacerilor Externe – inițiatorul
actului normativ, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, al FOND și membrilor săi care au
susținut necesitatea unui nou cadru normativ care să răspundă într-un mod corespunzător
contextului național, dar și internațional, generat de schimbările produse în ultima perioadă și de
expertiza României și a societății civile.
Cooperarea internaţională pentru dezvoltare are misiunea de a susţine creşterea economică şi
socială a statelor în necesitate, contribuind la reducerea sărăciei, îmbunătăţirea nivelului de trai,
respectarea drepturilor omului, apărarea păcii şi securităţii şi dezvoltarea statului de drept.
Asistenţa umanitară constă în ajutorarea statelor în caz de dezastre naturale, conflicte armate,
foamete, malnutriţie sau alte situaţii de urgenţă. Prin asistenţă umanitară se urmăreşte apărarea
deminităţii umane, salvarea de vieţi omeneşti şi îndepărtarea suferinţei oriunde se constată.
Unul din cele mai importante aspecte evidențiate în noua lege privește dezvoltarea unei structuri
specializate în subordinea Ministerului Afacerilor Externe – coordonatorul acestei politici, care să
asigure atât planificarea politică în domeniul cooperării internaţionale pentru dezvoltare şi asistenţă
umanitară, cât şi implementarea acesteia. Aceasta a fost și una dintre recomandările înaintate de
FOND în vederea creșterea capacității instituționale și a profilului României de stat donator.
Actul normativ propune constituirea, prin Hotărâre de Guvern, a unui Comitet Consultativ pe lângă
Ministerul Afacerilor Externe, care să coordoneze dialogul dintre instituţiile publice si partenerii
relevanţi în domeniu. Din Comitetul Consultativ vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor
specializate,
ai
societăţii
civile,
mediului academic şi mediului de
afaceri.
De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe va elabora, cu consultarea Comitetului Consultativ,
Programul multianual strategic de cooperare pentru dezvoltare, pe o perioadă de patru ani.
Programul va cuprinde prioritățile tematice și geografice de cooperare pentru dezvoltare și asistență
umanitară, precum și modalitățile de implementare, și va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Discuțiile pe această temă au început deja în cadrul celei de-a noua ediții a Școlii Române de
Dezvoltare (4-6 iulie 2016) organizată de FOND cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare iar FOND și membri săi vor furniza recomandări și
expertiză în perioada următoare.

Misiunea FOND este de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi
eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului
umanitar, de a creşte capacitatea organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la
cooperarea pentru dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe
specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare de politici publice şi activităţi de advocacy.
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