
EXPUNERE DE MOTIVE 

Secjiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

LEGE 
pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 

Organizalia Naliunilor Unite privind contribulia cu resurse la misiunea 
multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New 

York, la 30 martie 2020 

Secfiunea a 2-a 
Motivul emiterii proiectului de act norm ativ 

1. 
Descrierea 
situaţiei 
actuale 

Misiunea ONU multidimensională integrată de stabilizare în 
Mali (MINUSMA) şi-a început oficial mandatul pe 01.07.2013, 
preluând responsabilitatea de la Misiunea internalională de sprijin 
sub conducere africană pentru Mali (AFTSMA), având următorul 
mandat: supravegherea încetării focului; sprijinirea implementării 
Acordului de pace, sprijinirea şi încurajarea reconcilierii naţionale 
cu tuaregii din Nordul ţării; proteclia populaţiei civile şi a 
centrelor urbane; promovarea şi apărarea drepturilor omului; 
asistenţă umanitară şi implementarea proiectelor de stabilizare; 
protecţia şi securitatea personalului ONU; sprijinirea autorităţilor 
locale în vederea conservării obiectivelor culturale. 

Atât oficialii ONU, cât Si cei ai administraţiei SUA, an 
solicitat ţărilor contribuitoare identificarea posibilitălilor de 
creştere a participării cu capabilităli militare la misiunile şi 
operaţiile de menţinere a păcii derulate sub egida ONU. 

România este hotărâtă să sprijine eforturile ONU de menţinere 
a păcii şi să se reafuuie drept un contribuitor important la 
misiunile şi operaţiile ONU. In acest sens, în cadrul Surnmit-ului 
ONU dedicat operaliilor de menţinere a păcii (Leaders' Summit 
on Peacekeeping) organizat pe 28 septembrie 2015 la New York, 
în baza Memorandumului cu tema „Relansarea participării 
României la operaliile ONU de menfinere a păcii", România a 
anunţat decizia de a spori numărul de militari care vorfparticipa la 
misiuni şi operaţii ONU şi posibilitatea de a/ uplinientâ` 
capabilităţile puse la dispozilie pentru operaţiile de 

taieriţinere â` 



păcii ale organizaţiei Cu o aeronavă de transport, o unitate de 
poliţişti şi un grup EOD începând cu anul 2016, precum şi cu 4 
elicoptere de transport. 

Angajamentele suplimentare asumate au fost aprobate ulterior 
de Consiliul Suprem de Apărare al Ţării. 

Începând din luna februarie 2018, au fost primite solicitări 
informale referitoare la posibila dislocate a detaşamentului de 
elicoptere în cadrul MINUSMA atât din partea ONU, cât şi a 
Franţei, în contextul în care acest stat are un interes strategic în 
regiune, a Germaniei, care a asigurat elicopterele în cadrul 
MINUSMA până în iulie 2018, precum şi a Canadei, care asigura 
la acea dată elicopterele de transport şi îşi dorea asigurarea 
continuităţii capabilităţii în cadrul MINUSMA de către o altă ţară 
membră NATO. 

În acest context, ca urmare a faptului că România şi-a 
exprimat formal intenţia de a disloca un detaşament de elicoptere 
militate de transport la misiunea MINUSMA, Departamentul 
pentru operaţii de pace al GNU (UN DPO) a acceptat formal 
angajamentul României de a contribui cu detaşamentul de 
elicoptere militare de transport la MINUSMA, pentru perioada 
15.10.2019 - 14.10.2020. 

Astfel, programul de modernizare şi dotare al elicopterelor cu 
echipamente suplimentare demarat în 2016 la fabrica IAR 
Ghimbav a fost urmat, pe parcursul anului 2019, de inspecţiile 
GNU pentru certificare şi declararea capacităţii operaţionale (au 
avut loc două vizite de recunoaştere a autorităţilor militate române 
în TO Mali, precum şi două vizite de evaluare din partea GNU, cu 
privire la detaşamentul de elicoptere de transport). 

Pe plan intern, dislocarea detaşamentului de elicoptere in 
cadrul unei misiuni GNU a fost aprobată de Consiliul Suprem de 
Apărare al Ţării, după parcurgerea procedurilor de asistenţă, 
evaluate, negociere a Memorandumului de Înţelegere şi validate 
din partea GNU. 

Detaliile tehriice ale dislocării efective a detaşamentului de 
elicoptere în TO Mali au fost stabilite prin Scrisoarea de Asistenţă 
(Letter of Assist), document tehnic conţinând prevederi referitoare 
la structură, asigurare logistică, misiuni. 

In vederea rambursării costurilor rnisiunii de către ONU, este 
necesară intrarea în vigoare a Memorandumului de Înţelegere, 
prin care se stabilesc teunenii şi condi(iile administrative, 
logistice şi financiare care privesc furnizarea de personal, 
echipament şi/sau servicii în sprijinul operaţiunilor: GNU. 
Memorandumul de Înţelegere cuprinde prevederi refecitoăre:la: 



- Aspectele administrative, logistice şi fmanciare privind 
contributia Guvernului României cu personal, echipamente şi 

servicii; 
- Aspecte legate de rambursarea şi sprijinul acordat de ONU; 
- Disciplină şi investigarea abaterilor; 
- Exercitarea jurisdicliei de către Guvernul României; 
- Aspecte legate de respectarea mediului şi gestionarea 

deşeurilor; 
- Modul de solutionare a litigiilor şi a pretentiitor unor terti; 
- Intrarea în vigoare şi încetarea valabilitătii 

Memorandumului de Întelegere. 
Prin Hotărârea nr. 79/09.10.2019, Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţârii a aprobat negocierea şi semnarea 
Memorandumului de Înlelegere între Guvernul României şi 

Organizalia Natiunilor Unite privind contribulia cu resurse la 
misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali 
(MiNUSMA). Acesta a fost negociat prin corespondenlă. 

In baza hotărârii sus-menlionate, în data de 30 martie 2020, la 
New York, Memorandumul de Întelegere a fost semnat de 
Ambasadorul României la ONU, ES dl. Ion Jinga şi de 
Subsecretarul General pentru Sprijin Operational, dl. Atul fl are. 

Memorandumul de Inlelegere între Guvernul României şi 

Organizalia Natiunilor Unite privind contribulia cu resurse la 
misiunea multidimensională integraţă de stabilizare în Mali 
(MINUSMA) nu contine prevederi contrare legislatiei româneşti 
şi nici nu contravine obligatiilor şi angajamentelor asumate prin 
alte documente internationale. 

11 Proiectul de act normativ nu transpune legislalie comunitară şi nu creează 

cadrul pentru aplicarea directă a acesteia 
2. 

Schimbări 
Nu este cazul. 

preconizate 
3. Alte 

informatii 
Nu este cazul. 

Sec/iunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act norm ativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 
11. Impactul asupra mediului?Î Nu este cazul. 
concurential şi domeniuluixj 
ajutoarelor de stat



2 Impactul asupra mediului de Nu este cazul. 
afaceri 

2.1 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

2 z Impactul asupra 
Nu este cazul. întreprinderilor mici şi mijlocii 

3. Impactul social Nu este cazul. 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 
5. Alte informalii Nu este cazul. 

Secjtiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe term en scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

-mu i lei - 

Indicatori 
urent UrmAnal ătorii 4 an Maldia pe 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/ minus, din care: 

a) buget de stat, din 
acesta: 

i) impozit pe profit 
ii) impozit pe vent 

b) bugete locale: 
i) impozit pe profit 

c) bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat: 

i) contribuţii de 
asigurări. 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/ minus, 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 
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 

- 

7. Alte informaţii Cheltuielile vor fi suportate în limita bugetelor 
anuale aprobate ale Ministerului Apărării Naţionale. 

Secjiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

ce 

a 

a 

Nu este cazul. 

/ . .. ~ 

(  .  . . . •,'~. 

pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare 
vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative cc urmează 

fi elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziţii. 



11. Compatibilitatea proiectului Nu este cazul. 
de act normativ cu legislalia în 
domeniul achiziliilor publice 
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare şi completare a 
cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi 
derogatorii; 
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic — sisteme 
electronice utilizate în 
desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi 

centralizate de achiziţii publice, 
structură orgarnizatorică internă a 
autorităţilor contractante. 

2. Conformitatea proiectului de Nu este cazul. 
act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene 
Nu este cazul. 

5. Alte acte non-native şi/sau 

documente internaţionale din 
care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a 
Con sultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de
cercetare i alte or anisme implicate ş g P 

Nu este cazul. 

~ ~.:~~a: „_ . . 



2. Fundamentarea alegerii 
organizajiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizalii 
este legată de obiectului proiectului 
de act normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraliei publice 

Nu este cazul. 

locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca object activităli 

ale acestor autorităli, în condiliile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005, 
privind procedura de consultare a 
structurjlor asociative ale 
autoritălilor administraliei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative, cu modif'icările 

ulterioare 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor jnterministerjale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005, privind 
constituirea consiliilor 

Nu este cazul. 

intermjnisteriale permanente, cu 
modjficările şi completările 

ulterioare 

5. Informaljj privind avizarea de 
către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Jârii 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiljul Legislativ prjn 
avizul nr.908/2020. 

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 
,:- - '_ -"—=-~ 

(`~Y 



Secjiunea a 7-a 
Activităli de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile 
cu privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Transparenţa proiectului de act normativ a 
fost asigurată conform dispoziţiilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenla decizională în 
administrafia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile 
cu privire la eventualul impact 

Nu este cazul. 

asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversitălii 
biologice 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secliunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei 
publice centrale şilsau locale- 
înfiinţarea unor noi organisme 

Nu este cazul 

sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente. 

2. Alte informaţii. Nu este cazul. 



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia 

Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională 

integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 
martie 2020, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare. 

PRIM 

LUDOVI \~p~~~ 


