NOTA DE FUNDAMENTARE
Sec iunea 1: Titlul proiectului de act normativ
Hot râre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru ac iunea de protocol
cu caracter deosebit „Organizarea de c tre Ministerul Afacerilor Interne
a Summitului Asocia iei For elor de Poli ie i Jandarmerie Europene i Mediteraneene
cu Statut Militar”, care se va desf ura la Bucure ti, în perioada 11-15 octombrie 2016
Sec iunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situa iei actuale

Într-un mediu de securitate interna ional din ce în ce mai
complex, pacea i securitatea fiec ruia dintre statele membre
ale comunit ii interna ionale sunt strict condi ionate de
consolidarea cooper rii în materie. Înscriindu-se în efortul
global colectiv al turi de actorii europeni i interna ionali,
Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Român ,
contribuie în mod activ la stabilitatea i securitatea
interna ional .
Ca structur specializat a Ministerului Afacerilor
Interne, Jandarmeria Român este parte a principalelor
ini iative interna ionale i europene în domeniul Jandarmeriei
- Asocia ia For elor de Poli ie i Jandarmerie Europene i
Mediteraneene cu Statut Militar – FIEP, .a.
În conformitate cu dispozi iile Legii nr. 218/20031,
Jandarmeria Român a devenit membru cu drepturi depline
la Asocia ia For elor de Poli ie i Jandarmerie Europene i
Mediteraneene cu Statut Militar. Aceast Asocia ie este
condus
de Consiliul Superior al Directorilor
i
Comandan ilor Generali ai institu iilor membre i are ca
principal rol facilitarea în elegerii i înt rirea rela iilor i
leg turilor dintre acestea, promovarea unei gândiri inovatoare
i active asupra formelor de cooperare poli ieneasc , înt rirea
solidarit ii reciproce i punerea în valoare a modelelor
organizatorice i structurale c tre exterior, schimbul de
experien
i informa ii în domeniile instruirii i recrut rii,
organiz rii serviciului, noilor tehnologii i logisticii, precum
i în cel al afacerilor europene.
Acordarea direc iei strategice, asigurarea coordon rii
politico-militare între institu iile membre ale FIEP, evaluarea
stadiului rela iilor între membri, direc ionarea activit ilor
viitoare i definirea obiectivelor se realizeaz prin Consiliul
Superior al Directorilor i Comandan ilor Generali. Acest
organism este alc tuit din comandan i de arme de tip
Jandarmerie, din urm toarele state:
ri cu drepturi depline: Fran a, Italia, Spania,
Portugalia, Olanda, Turcia , Iordania, România i Maroc;
ri cu statut de asociat: Chile, Argentina, Qatar;
ri cu statut de observator: Tunisia i Palestina.

1
privind aprobarea particip rii Jandarmeriei Române, ca membru cu drepturi depline, la Asocia ia For elor de Poli ie i
Jandarmerie Europene i Mediteraneene cu Statut Militar;
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ri care i-au exprimat inten ia de a face parte din
Asocia ie i care ar putea ob ine statutul de observator:
Ucraina, Brazilia, Djibouti, Kuweit, Georgia, Senegal.
Pe timpul reuniunii anuale, Consiliul Superior define te
politica general
i programul pentru fiecare din
angajamentele asumate de Asocia ie.
Reuniunile FIEP sunt organizate de Pre edin ia în
exerci iu a Asocia iei, calitate de inut prin rota ie, de
institu iile membre, pentru o perioad de un an.
Conform calendarului de rota ie, Jandarmeria Român
de ine Pre edin ia FIEP în anul 2016, fiind preluat de la
Jandarmeria Na ional Francez la data de 07 octombrie
2015 i va fi predat Jandarmeriei Iordaniene, la data de 12
octombrie 2016.
Printre alte atribu ii, Pre edin ia în exerci iu a FIEP
coordoneaz organizarea i prezideaz cele patru comisii
FIEP: Comisia Resurse Umane, Comisia Organizarea
Serviciului, Comisia Noi Tehnologii i Logistic , Comisia
pentru Afaceri Europene, care se desf oar într-una din
rile membre sau asociate FIEP, conform calendarului
rota iei.
Totodat , în conformitate cu Statutul Asocia iei For elor
de Poli ie i Jandarmerie Europene i Mediteraneene cu
Statut Militar, Jandarmeria Român , care de ine Pre edin ia
FIEP, are obliga ia de a preg ti, organiza i g zdui
Reuniunea preg titoare a Summitului FIEP i Reuniunea
Anual a Directorilor i Comandan ilor Generali ai
institu iilor membre (Summitul FIEP), precum i alte
activit i prev zute în Calendarul Activit ilor FIEP pentru
anul 2016.
Între acestea, cea mai important este organizarea de
tre Jandarmeria Român , în luna octombrie 2016, a
Summitului FIEP.
De inerea de c tre Jandarmeria Român a Pre edin iei
FIEP presupune implicit i acceptarea standardelor minime
impuse în cadrul Asocia iei i suportarea cheltuielilor
necesare organiz rii activit ilor în ar .
Potrivit regulilor FIEP, autorit ile rii gazd trebuie s
asigure primirea pe teritoriul na ional a unei delega ii pentru
fiecare ar membr /asociat , cu statut de observator sau pe
cale de a ob ine acest statut, num rul total estimat pentru
Summitul FIEP fiind de maxim 90 personalit i, acesta
urmând a fi cunoscut cu exactitate, cu cel pu in 7 zile înainte
de începerea evenimentului, pe baza informa iilor
comunicate de c tre institu iile FIEP.
În prezent, prevederile legale instituie obligativitatea
caz rii delega iilor str ine în unit i hoteliere de nivel 3 stele.
De asemenea, cadrul legislativ prevede un num r maxim de 5
persoane care pot face parte din delega iile oficiale, precum
i limit ri în domeniul cheltuielilor de mas zilnice, a
trata iilor uzuale (b uturi non-alcoolice, cafea, fructe etc.) i
a cadourilor simbolice. Toate aceste limit ri restrâng
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posibilitatea Jandarmeriei Române de a asigura buna
desf urare a reuniunilor, conform uzan elor practicate în
interiorul FIEP. În cadrul reuniunilor anterioare organizate de
celelalte Pre edin ii, delega iile invitate, inclusiv cea a
României, indiferent de num rul persoanelor care au f cut
parte din delega ii, au beneficiat de cazare în unit i hoteliere
de 5 stele, servicii de mas , transport, transla ie, trata ii
echivalente nivelului pentru care se promoveaz actul
normativ.
De asemenea, în cazul în care au existat constrângeri
privind transportul interna ional, participan ilor la activitate li
s-a asigurat cazarea i în noaptea anterioar /ulterioar
perioadei de desf urare a Summitului.
Astfel, potrivit principiului reciprocit ii, se impune
adoptarea acelora i reguli protocolare, respectarea acestora
fiind considerat o voin comun a rilor membre FIEP în
aplicarea dispozi iilor statutare. Pe de alte parte, o abatere de
la aceste reguli ar putea fi apreciat ca o lips de considera ie
fa de reprezentan ii statelor care compun Asocia ia For elor
de Poli ie i Jandarmerie Europene i Mediteraneene cu
Statut Militar.
În acest sens, exercitarea pe deplin a prerogativelor
Pre edin iei FIEP de c tre Jandarmeria Român ar impune
adoptarea unui act normativ, care s conduc la respectarea
angajamentelor interna ionale asumate de România, prin
asigurarea desf ur rii în condi ii optime a Summitului FIEP.
Neadoptarea unor astfel de m suri de ordin legislativ ar putea
avea consecin e grave asupra reprezent rii intereselor
României la nivel interna ional.
2. Schimb ri preconizate

Având în vedere Legea nr.218/2003, precum i
prevederile Statutului FIEP, se impune ca organizarea
Summitului din 11-15 octombrie 2016 s se realizeze de
tre Ministerul Afacerilor Interne, prin Jandarmeria
Român .
Importan a organiz rii în România a Summitului FIEP,
precum i necesitatea respect rii standardelor specifice unor
asemenea evenimente, necesit stabilirea unor normative de
cheltuieli derogatorii de la cadrul legal în domeniul
reprezentat de Ordonan a Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ile
administra iei publice i institu iile publice, cu modific rile
ulterioare i Hot rârea Guvernului nr. 552/1991 privind
normele de organizare în ar a ac iunilor de protocol i a
unor manifest ri cu caracter cultural- tiin ific, precum i
cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de c tre institu iile
publice.
În acest sens, este necesar aprobarea unui act normativ
de cheltuieli specifice organiz rii i desf ur rii acestei
reuniuni, privind cheltuielile de mas /protocol/trata ii
uzuale/dineu oficial/dejun; cheltuieli privind cadourile de
protocol; cheltuieli cu servicii de traducere; cheltuieli privind
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3. Alte informa ii

manifest rile cultural – artistice.
Pentru celelalte tipuri de cheltuieli ocazionate de buna
desf urare a Summitului, pentru care nu exist limite
maxime stabilite prin acte normative, se vor aplica
dispozi iile legale.
În ceea ce prive te finan area cheltuielilor necesare
pentru organizarea i desf urarea Summitului, acestea vor fi
suportate din prevederile bugetare aprobate Ministerului
Afacerilor Interne, pe anul 2016, la capitolul 61.01 "Ordine
Public i Siguran a Na ional ", titlul II "Bunuri i servicii”.
Din aceste considerente, actul normativ nu afecteaz bugetul
general consolidat. Aceste aspecte fac obiectul art. 2 alin. (1)
din actul normativ.
Luând în considerare prevederile art. III alin.(2), lit. a)
din Ordonan a de urgen a Guvernului nr.26/2012 privind
unele m suri de reducere a cheltuielilor publice i înt rirea
disciplinei financiare i de modificare i completare a unor
acte normative, achizi ia de bunuri de reprezentare i
protocol (cadouri) se va efectua la nivelul Ministerului
Afacerilor Interne.
Adoptarea prezentului act normativ va permite
Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Român , s
reprezinte interesele României în cadrul Asocia iei FIEP,
conform angajamentelor interna ionale asumate.
Înc de la aderarea Jandarmeriei Române la FIEP, ara
noastr a fost i continu s fie prezent al turi de statele
membre în procesul menit s promoveze stabilitatea i
securitatea la nivel global.
Organizarea în România a Summitului se subscrie
obiectivelor de guvernare cuprinse în Capitolul Externe al
Programului de Guvernare 2013-2016, prin care se stabile te
ac iunea de politic extern va avea în vedere, cu
prioritate, sus inerea obiectivului de modernizare i reform a
României i cre terea profilului statului român pe plan
european i interna ional.

Sec iunea a 3-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11.Impactul
asupra
mediului
concuren ial
i
domeniului
ajutoarelor de stat
2.
Impactul asupra mediului de
afaceri
2¹ Impactul asupra sarcinilor
administrative
2² Impactul asupra întreprinderilor
mici i mijlocii
3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

5. Alte informa ii

Nu sunt

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
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Sec iunea a 4-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât i pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori
1
1. Modific ri 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 asigur rilor sociale de
stat
i. contribu ii de asigur ri
2. Modific ri 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 asigur rilor sociale de
stat
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
cre terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modific rilor
veniturilor si/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informa ii

Anul curent
2016
2
-

Urm torii 4 ani
2017
2018
2019
3
4
5
-

2020
6
-

Media
pe 5 ani
7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

-

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect

Cheltuielile necesare organiz rii i desf ur rii Summitului
Asocia iei For elor de Poli ie i Jandarmerie Europene i
Mediteraneene cu Statut Militar se suport din prevederile
bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Interne, pe anul
2016, la capitolul 61.01 "Ordine Public
i Siguran a
Na ional ", titlul II "Bunuri i servicii”.
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Sec iunea a 5-a: Efectele actului normativ asupra legisla iei în vigoare
1. M suri normative necesare
pentru
aplicarea
prevederilor
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intr rii în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaz a fi
elaborate în vederea implement rii
noilor dispozi ii.
11. Compatibilitatea proiectului de
act normativ cu legisla ia în
domeniul achizi iilor publice
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legisla ia comunitar în
cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. M suri normative necesare
aplic rii directe a actelor normative
comunitare
4. Hot râri ale Cur ii de Justi ie a
Uniunii Europene
5. Alte acte normative i/sau
documente interna ionale din care
decurg angajamente.
6. Alte informa ii

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Sec iunea a 6-a: Consult rile efectuate în vederea elabor rii actului normativ
1. Informa ii privind procesul de
consultare
cu
organiza ii
neguvernamentale, institute de
cercetare
si
alte
organisme
implicate
2.
Fundamentarea
alegerii Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
organiza iilor cu care a avut loc
consultarea, precum i a modului în
care activitatea acestor organiza ii
este legat de obiectul proiectului
de act normativ
3. Consult rile organizate cu
autorit ile administra iei publice
locale, în situa ia în care proiectul Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
de act normativ are ca obiect
activit i ale acestor autorit i, în
condi iile Hot rârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative
ale
autorit ilor
administra iei
publice locale la elaborarea
Pagina 6 din 8

proiectelor de acte normative
4. Consult rile desf urate în cadrul Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
consiliilor interministeriale, în
conformitate
cu
prevederile
Hot rârii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informa ii privind avizarea de Proiectul urmeaz a fi avizat de Consiliul Legislativ.
tre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Ap rare a
rii
c) Consiliul Economic i Social
d) Consiliul Concuren ei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informa ii

Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.

Sec iunea a 7-a: Activit i de informare public privind elaborarea si implementarea actului
normativ
1. Informarea societ ii civile cu Proiectul de act normativ prezentat a fost elaborat cu
privire la necesitatea elabor rii respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparen a decizional în administra ia public , cu
proiectului de act normativ
modific rile i complet rile ulterioare, fiind afi at pe pagina
de internet a MAI la data de ________________.
2. Informarea societ ii civile cu Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implement rii
proiectului de act normativ, precum
i efectele supra s
ii
i
securit ii
cet enilor
sau
diversit ii biologice
3. Alte informa ii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
Sec iunea a 8-a: M suri de implementare
1. M surile de punere in aplicare a Nu se înfiin eaz noi organisme sau institu ii.
proiectului de act normativ de c tre
autorit ile administra iei publice
centrale si/sau locale, înfiin area
unor noi organisme sau extinderea
competentelor institu iilor existente
2. Alte informa ii
Proiectul de act normativ nu se refer la acest subiect.
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În forma prezentat , proiectul de Hot râre a Guvernului privind aprobarea normativelor de
cheltuieli pentru ac iunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de c tre Ministerul
Afacerilor Interne a Summitului Asocia iei For elor de Poli ie i Jandarmerie Europene i
Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desf ura la Bucure ti, în perioada 11-15
octombrie 2016, a fost însu it de toate institu iile interesate.
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