
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul proiectului de act normativ:

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului pentru modificarea §i completarea unor 
acte normative din domeniul apararii nationale
Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea 
situa^iei actuale

Legea nr. 121/2011 privind participarea forlelor armate 
la misiuni §i operalii in afara teritoriul statului roman, cu 
completarile ulterioare, constituie baza legala pentru 
indeplinirea a numeroase misiuni in afara teritoriului 
national, potrivit angajamentelor asumate fa^a de 
Organiza^ia Nafiunilor Unite, Organiza^ia pentru Securitate 
§i Cooperare in Europa, Alian^a Nord-Atlantica, Uniunea 
Europeana, precum §i in cadrul unor coali^ii. In acest 
context, experienla acumulata in aplicarea prevederilor 
Legii nr. 121/2011 a condus la necesitatea adaptarii unor 
dispozilii ale acesteia la nevoile aparute de la momentul 
adoptarii acestui act normativ pana in prezent.

Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate 
la misiuni §i opera^ii in afara teritoriul statului roman a fost 
adoptata in circumstantele unui anumit mediu de securitate. 
in prezent, au aparut noi amenintari globale si dinamica 
actualului mediu de securitate impune masuri, inclusiv in 
planul adaptarii legislatiei nationale. Astfel, dezvoltarile de 
securitate la nivel regional din ultima decada genereaza 
preocupari serioase in cadrul Aliantei Nord Atlantice §i 
implicit a Romaniei. in proximitatea statului roman au 
aparut noi provocari la adresa securitatii, precum anexarea 
Crimeii, dezvoltarile din estul Ucrainei etc. Pe de alta parte, 
Romania a fost unul dintre promotorii abordarii 
corespunzatoare a regiunii M^ii Negre in cadrul analizelor 
§i planificarii strategice la nivelul NATO, UE si OSCE, in 
acest context principalii vectori de actiune trebuie sa 
urmareasca postura colectiva defensiva §i aprofundarea 
relatiei §i a sprijinului pentru partenerii Aliantei din 

regiune. Toate aceste aspecte, mai ales in contexjul^! 
intensific^ii activitatilor militare a unor actori statgi^^^r
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non-statali trebuie sa-si gaseasca oglindirea 
corespunzatoare si in legislatia relevanta din domeniu.

Completarea Legii nr. 121/2011 se fundamenteaza pe 
necesitatea asigurarii unei modalitali juste §i unitare de 
acordare a drepturilor in valuta pentru toate misiunile §i 
operaliile desfa§urate conform inlelegerilor §i acordurilor 
incheiate intre statul roman §i parteneri extern!, transpose 
§i in concepliile militaro-strategice adoptate la nivelul 
Consiliului Suprem de Aparare a Jarii, in acela§i condilii 
de suportare a costurilor participarii personalului roman.

Instan^ele judecatore§ti na^ionale s-au pronun^at in 
sensul respingerii solicitarilor de acordare a diumei de catre 
institutia trimilatoare, in contextul in care aceasta a fost 
suportata de organiza^ia intemalionala sub egida careia a 
fost desfa§urata misiunea in afara teritoriului statului 
roman, argumentalia concentrandu-se pe evitarea dublei 
compensari.

Art. 26 din Legea nr. 121/2011 prevede ca drepturile de 
diuma, cazare, hrana, facilitarea legaturii cu familia, 
recreere §i transport ale personalului militar §i civil 
participant la misiunile §i operaliile prev^ute la art. 2 alin.
(1), precum §i ale celui care executa misiuni in zona de 
operalii, in sprijinul foifelor armate dislocate, in 
conformitate cu specificul fiec^ui tip de misiune sau 
operatie, se stabilesc prin hotarare a Guvernului. In baza 
acestui articol pot fi stabilite exclusiv cuantumul §i 
modalitatea de acordare a drepturilor aferente diurnei, 
cazarii, hranei, facilitarii legaturii cu familia, recrearii §i 
transportului personalului militar §i civil care participa la 
tipurile de misiuni §i opera^ii descrise la art. 2 din Lege.

In procesul de aplicare a art. 26 din Legea nr. 121/2011 
s-a cristalizat necesitatea stabilirii unui sediu al materiei §i 
al reglementarii urmatoarelor categorii de situalii:
- stabilirea cuantumului drepturilor stipulate la art. 26 

din Legea nr. 121/2011 pentru personalul participant la 
misiunile §i operatiile prevazute de art. 2 alin. (1) incadrat 
atat in comandamentele multinalionale infiinlate pe 
teritoriul Romaniei, cat §i in cele de pe teritoriul altor state;
- evitarea crearii unor mecanisme legale de dublare a 

acordarii cuantumurilor aferente unor drepturi asigurate 
personalului prevazut la art. 2 alin. (2) §i art. 7 alin. (3)
Legea nr. 121/2011, in sensul ca acestea sa fie
numai de organizatiile intemationale sau parfe"" ^11
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strategici, atunci cand este cazul. Se urmare§te in acest fel 
evitarea situa^iilor care conduc la o dubla compensare a 
cheltuielilor desfa§urarea
misiunilor/opera^iilor, vizandu-se astfel realizarea unei 
corelari

deriva dince

drepturilor
alocatiile/compensatiile asigurate de organiza^iile 
interna^ionale, indiferent de denumirea sau scopul in care 
acestea sunt acordate.

totalitateaintre §1

De asemenea, prin completarea art. 26 se urmare§te 
stabilirea unei norme speciale derogatorii de la prevederile 
normei generale aplicabile in aceasta spe^a, respectiv art. 4 
alin. (1) lit. g) §i art. 9 din Capitolul IV al Anexei 4 a Legii 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice.

in sens larg, completarea art. 26 are in vedere §i 
circumstantele nou aparute in plan regional §i dinamica 
actualului mediu de securitate. Pe teritoriul Romaniei au 
lost infiintate comandamente sau structuri NATO, prin 
urmatoarele acte normative: Hotararea Parlamentului nr. 
52/2017 pentru aprobarea infiin^arii pe teritoriul Romaniei 
a Comandamentului Multinational de Brigada (HQ MN 
BDE SE)
Multinational de Divizie, Hotararea Parlamentului nr. 
32/2015 pentru aprobarea infiintarii pe teritoriul Romaniei 
a Unitatii de Integrare a Fortelor NATO, sub denumirea 
NATO FORCE INTEGRATION UNIT (NFIU), §i a 
Comandamentului Multinational de Divizie, sub 
denumirea MULTINATIONAL DIVISION SOUTH
EAST HEADQUARTERS (MND-SE HQ), Legea nr. 
126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la 
Protocolul de la Paris dintre Guvemul Romaniei §i 
Comandamentul Suprem al Fortelor Abate din Europa §i 
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, 
semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015, Hotararea 
Parlamentului nr. 28/2010 privind constituirea §i gazduirea 
pe teritoriul statului roman a modulului NATO al 
sistemului de comunicatii §i informatic dislocabil - DCM 
"E" NATO al Batalionului II din cadrul Agentiei pentru 
Servicii ale Sistemelor de Comunicatii §i Informatice, 
Hotararea Parlamentului nr. 12/2008 privind infiintarea 
Centrului de Excelenta NATO in domeniul HUM^PP 
(NATO CoE HUMINT). Reglementarea propus^f^^ 

vizeaza acordarea unor drepturi suplimentare, ci elin/kt^^

sub coordonarea Comandamentului
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unor inechitati pentru personalul roman care incadreaza 
aceste comandamente multinationale §i structuri NATO 
infiin^ate pe teritoriul Romaniei, pe timpul participarii la 
misiuni §i operand in afara teritoriului national.

Totodata, in vederea asigurarii unui mod echitabil de 
acordare a drepturilor §i eliminarii unor diferen^e de 
tratament pentru toate categoriilor de personal din cadrul 
sistemului national de aparare, ordine publica §i securitate 
nationals care participa la acelea§i tipuri de misiuni §i 
operatii sau la unele similare in afara teritoriului national, 
se impune modificarea dispozitiilor relevante din 
urmatoarele acte normative: Ordonanta de urgenta a 
Guvemului nr. 37/2014 pentru modificarea §i completarea 
art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 103/2013 
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 
in anul 2014, precum §i alte masurl in domeniul 
cheltuielilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
183/2014, Legea nr. 222/2017 pentru realizarea 
’’Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol”, aferenta 
programului de inzestrare esential ”Sistem de rachete sol- 
aer cu bataie mare (HSAM)”, cu modificarile ulterioare, 
Legea nr. 46/2018 pentru realizarea "Capabilitatii de 
sprijin de foe indireef’, aferenta programului de inzestrare 
’’Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare” §i 
Legea nr. 237/2019 pentru continuarea dezvoltarii 
capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Etapa de 
tranzitie initials a Conceptiei de realizare gradualS a 
capabilitStii de apSrare aerianS in cadrul programului 
’’Avion multirol al Fortelor Aeriene”.

1^ prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitarS §i nu creeazS 
cadml pentru aplicarea directs a acesteia.
2. SchimbSri 
preconizate

Prin completarea Legii nr. 121/2011 privind 
participarea fortelor armate la misiuni §i operatii in afara 
teritoriul statului roman se realizeazS adaptarea 
prevederilor art. 26 la situatiile apSmte in aplicarea acesteia 
§i se asigurS un tratament echitabil de acordare a drepturilor 
stipulate de lege.

3. Alte informatii Nu sunt.

Seefiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
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Nu este cazul.1. Impactul macroeconomic
Impactul asupra mediului concurenlial §i 

domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul.

Nu este cazul.2. Impactul asupra mediului de afaceri
2^ Impactul asupra sarcinilof administrative_____
2^. Impactul asupra intreprinderilor mici mijlocii

Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.3. Impactul social
Nu este cazul.4. Impactul asupra mediului

5. Alte informatii Nu sunt.

Sec|iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen 
scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

mil lei -
Urmatorii 4 ani Media 

pe 5
Indicatori Anul

curent
am

2022 2023 20242020 2021
1 .Modificari ale veniturilor 
bugetare, 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 asigurarilor sociale 
de stat:

i) contribufij de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i) cheltuieli de personal
ii) bunuri §i servicii

b) bugete locale:
i) cheltuieli de personal
ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

i) cheltuieli de personal



ii) bunuri §i servicii

3. Impact financial, plus/minus, 
din care;
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Aplicarea actului normativ nu necesita 
alocarea unor sume suplimentare, fondurile 
incadrandu-se in limitele aprobate anual 
prin bugetele institu^iilor din sistemul de 
aparare, ordine publica §i siguranfa 
nalionala. 

7. Alte informalii

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1. Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ;
a) acte normative in vigoare ce 
vor fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea

I implementarii noilor dispozitii.

Nu este cazul.



Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legisla^ia in 
domeniul achizitiilor publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legisla^ia 
comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Nu este cazul.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Nu este cazul.

4. Hotarari ale Curiii de Justi^ie a 
Uniunii Europene

Nu este cazul.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente internationale din 
care decurg angaiamente

Nu este cazul.

6. Alte informa^ii Nu sunt.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informa^ii privind procesul de 
consultare cu organiza^ii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate

Nu este cazul.

Vi

2. Fundamentarea alegerii 
organiza^iilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului 
in care activitatea acestor 
organiza^ii este legata de obiectul 
proiectului de act normativ

Nu este cazul.

3. Consultarile organizate cu 
autorita^ile administra^iei publice 
locale, in situa^ia in care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activita^i ale acestor autorita^i, in 
condi^iile Hotararii Guvemului 
nr. 521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative ale autorita^ilor 
administraliei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

Nu este cazul.
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4. Consultarile desfa§urate in 
cadrul
interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea
interministeriale permanente

Nu este cazul.
consiliilor

consiliilor

5. Informa^ii privind avizarea de 
catre;
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi

Se va solicita avizul.
Se va solicita avizul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.

6. Alte informatii Nu sunt.
Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea 
proiectului de act normativ
1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Nu este cazul.

2. Informarea societa^ii civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act 
normativ, precum §i efectele 
asupra sanata^ii §i securita^ii 
cetatenilor 
biologice

Nu este cazul.

diversitatiisau

3, Alte informatii Nu sunt.
Sectiunea a 8-a 
Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare 
a proiectului de act normativ de 
catre autorita^ile administra^iei 
publice centrale §i/sau locale - 
infiin^area unor noi organisme 
sau extinderea competen^elor 
institutiilor existente

Nu este cazul.

gp/jWw A*'2. Alte informatii Nu sunt.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative din domeniul apararii na^ionale, pe care il supunem Parlamentului spre
adoptare.
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