GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Naţiunile Unite și Guvernul
României PD/C/0094/17, semnat la New York, la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti, la 27
aprilie 2017

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată şi al art.20 din Legea nr.
590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art.1 - Se aprobă Memorandumul de Înţelegere între Naţiunile Unite și Guvernul
României, PD/C/0094/17, semnat la New York, la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti, la 27
aprilie 2017 privind desfăşurarea unui program comun de pregătire a personalului de
securitate al Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite și participarea
personalului SPP cu calificări corespunzătoare, în calitate de instructori, la alte activităţi
de pregătire a personalului de protecţie nemijlocită al Naţiunilor Unite, în afara graniţelor
României.
Art.2 - Activitatea Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate se va
desfăşura în anul 2017 cu încadrarea în bugetul şi indicatorii de personal aprobaţi
Serviciului de Protecţie şi Pază.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între
Naţiunile Unite și Guvernul României PD/C/0094/17, semnat la New York, la 24 aprilie 2017
şi la Bucureşti, la 27 aprilie 2017

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Proiectul de act normativ a fost iniţiat în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele,
articolul 20.
1. Descrierea situaţiei actuale
Serviciul de Protecţie şi Pază, ca parte componentă a sistemului naţional de apărare,
este organ de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, specializat în asigurarea
protecţiei demnitarilor români în ţară şi pe timpul vizitelor în afara ţării, precum şi a
demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele
competenţelor legale. În virtutea atribuţiilor sale conform Legii nr. 191/1998 şi a experienţei
în asigurarea protecţiei demnitarilor, Serviciul de Protecţie şi Pază cooperează cu
organismele similare din străinătate. În acest context, la data de 5 august 2009, s-a semnat
la New York „Memorandumul de Înţelegere între Naţiunile Unite şi Guvernul României
privind înfiinţarea unui program comun de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor
Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi
Securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1288 din
28 octombrie 2009, Memorandum de Înţelegere prelungit succesiv până la 31 decembrie
2013 (Hotărârea Guvernului nr. 725 din 18 iulie 2012 privind prelungirea valabilităţii până la
31 decembrie 2012 şi Hotărârea Guvernului nr. 265 din 15 mai 2013 privind prelungirea
valabilităţii până la 31 decembrie 2013). La 28 ianuarie 2014 a fost semnat un nou
Memorandum de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României privind
desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor Unite în
domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate
al Serviciului de Protecţie şi Pază, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 385/2014.
Ținând cont de experienţa şi profesionalismul de care au dat dovadă militarii
Serviciului de Protecţie şi Pază aflaţi în misiune sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, cât
şi de succesul programelor anterioare de pregătire a ofiţerilor de protecţie nemijlocită în
cadrul Centrului de Excelenţă, Organizaţia Naţiunilor Unite, Departamentul de Siguranţă şi
Securitate a considerat că este oportună şi necesară continuarea colaborării cu partea
română şi în acest sens, şi-a exprimat disponibilitatea de a încheia un nou Memorandum de
Înţelegere privind cooperarea în privinţa pregătirii personalului de securitate al Naţiunilor
Unite.

Continuarea pregătirii ofiţerilor de protecţie nemijlocită ai Organizaţiei Naţiunilor Unite
în cadrul Centrului de excelenţă în România este o oportunitate deosebită pentru partea
română, având în vedere că prin aceasta sprijină acţiunile Organizaţiei Naţiunilor Unite la
nivel global şi totodată aduce un beneficiu deosebit în această zonă de interes, Centrul de
pregătire din România fiind o bază care atinge nivelul înalt de exigenţă necesar pentru
formarea personalului de securitate al Naţiunilor Unite.
În privinţa costurilor, acestea se vor încadra în bugetul Serviciului de Protecţie şi
Pază, urmând ca după terminarea fiecărui modul de pregătire, ONU să ramburseze costurile
programului.
Prezentul Memorandum de Înţelegere între Naţiunile Unite și Guvernul României
privind desfăşurarea unui program de pregătire a personalului de securitate al Naţiunilor
Unite în domeniul protecţiei nemijlocite în cadrul Centrului de Excelenţă pentru protecţie şi
securitate al Serviciului de Protecţie şi Pază nu prezintă diferenţe substanţiale de fond faţă
de celelalte două, a căror perioadă de valabilitate a încetat la 31 decembrie 2013 respectiv
2014.
În timpul negocierilor dintre cele două părți privind textul MOU, partea română a
evidențiat necesitatea modificării unor clauze ale documentului privind :
- amendarea textului, acolo unde se impune, pentru reflectarea egalităţii de statut
a părţilor;
- clarificarea modalităţilor de modificare și prelungire a MOU, în sensul obţinerii
prelungirii valabilităţii acestuia prin reînnoire tacită şi nu expresă;
- modificarea unor clauze finale și lămurirea unor aspecte financiar-contabile;
Faţă de solicitările părţii române reprezentanţii ONU şi-au precizat poziţia astfel:
- textul amendat aşează părţile pe poziţii egale, majoritatea deciziilor privind modul
de derulare a programelor comune urmând a se lua de comun acord;
- în plan financiar-contabil s-a acceptat propunerea părţii române de evidenţiere a
unor modalităţi clare a decontărilor între cele două părţi;
- în ciuda insistenţei părţii române privind modificarea unor clauze finale ale
Memorandumului, reprezentanții ONU au cerut menținerea expresă a acestora;
În ceea ce privește art. 1.2, reprezentanţii ONU nu au fost de acord cu modificarea
textului, motivat de faptul că, este un text în concordanță cu regulile lor interne.
La finalul discuțiilor reprezentanţii ONU au trimis părții române Memorandumul de
Înțelegere, subliniind faptul că această formă este agreată de către de toate structurile ONU
și nu mai suportă modificări.
Semnarea acestui document a fost aprobată de Guvern şi de Preşedintele României
la data de 26 aprilie 2017 şi avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în baza
Memorandumului iniţiat de Serviciul de Protecţie şi Pază şi avizat de Ministerul Afacerilor
Externe , Ministerul Justiţiei și Ministerul Finanțelor Publice.
Pentru partea română, Memorandumul de Înţelegere a fost semnat de d-l Lucian
Silvan Pahonţu, secretar de stat, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, iar din partea
ONU de către d-l Stephen J. Cutts, asistent Secretar general.
Potrivit Memorandumului de Înţelegere, acesta intră în vigoare la data la care partea
română comunică îndeplinirea cerinţelor interne legale. În acest sens, după aprobarea
Memorandumului de Înţelegere prin Hotărâre de Guvern, urmează să se efectueze
notificarea respectivă în vederea intrării în vigoare a acestuia.
2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Nu e cazul
2. Impact asupra mediului de afaceri
Nu e cazul
2. Impact asupra mediului de afaceri
Nu e cazul
3. Impact social
Nu e cazul
4. Impact asupra mediului
Nu e cazul.
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)
- în mii lei (RON) Indicatori
Anul
Următorii
Media pe cinci
curent
patru ani
ani
1
2
3 4 5 6
7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
Nu e cazul
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,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
Nu e cazul
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
Centrul de Excelenţă pentru Protecţie şi
Securitate va funcţiona cu încadrarea în
bugetul şi indicatorii de personal aprobaţi
Serviciului de Protecţie şi Pază
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
Acest act normativ nu implică elaborarea de acte normative suplimentare.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie
Nu este cazul
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente
Nu e cazul
4. Evaluarea conformităţii:
Nu e cazul
Denumirea
actului
sau Gradul de conformitate (se Comentarii
documentului
comunitar, conformează / nu se
numărul, data adoptării şi conformează)
data publicării
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Nu e cazul

6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Nu este cazul.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu e cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Este necesar avizul Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
6. Alte informaţii
După îndeplinirea procedurii de avizare interministerială, proiectul de act normativ va fi
transmis Secretariatului General al Guvernului.
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
Nu este cazul.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu e cazul.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Prevederile prezentului proiect de act normativ vor fi puse în aplicare de către Serviciul de
Protecţie şi Pază.
2. Alte informaţii
Faţă de cele prezentate, s-a elaborat prezentul Proiect de Hotărâre a Guvernului
pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Naţiunile Unite și Guvernul
României, semnat la New York, la 24 aprilie 2017 şi la Bucureşti, la 27 aprilie 2017
privind desfăşurarea unui program comun de pregătire a personalului de securitate al
Naţiunilor Unite din domeniul protecţiei nemijlocite și participarea personalului SPP cu
calificări corespunzătoare, în calitate de instructori, la alte activităţi de pregătire a
personalului de protecţie nemijlocită al Naţiunilor Unite, în afara graniţelor României, pe
care îl supunem avizării şi adoptării.
DIRECTORUL SERVICIULUI DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ
General
dr.LUCIAN-SILVAN PAHONŢU
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