
1 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 
Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 

privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului pentru Comitetul 

de Sancţiuni ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida înfiinţat în temeiul Rezoluţiei Consiliului de Securitate 

1904(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale 

 
 Prin Rezoluţia 1904 (2009), Consiliul de Securitate a înfiinţat Biroul Mediatorului în vederea 

sprijinirii Comitetului de Sancţiuni 12671 în primirea şi evaluarea notificărilor înaintate de persoane 

listate, care contestă aplicarea măsurilor restrictive. În urma analizei unei sesizări, Mediatorul 

formulează propuneri motivate privind de-listarea / menţinerea pe listă a persoanelor vizate de 

sancțiuni internaționale, în atenţia Comitetului de Sancţiuni.  

 Prin Rezoluţia 2253 (2015), Consiliul de Securitate a prelungit mandatul Biroului 

Mediatorului pentru Comitetul de Sancţiuni ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida până în decembrie 2019 şi a 

reafirmat recomandarea faţă de statele membre de a furniza Mediatorului toate informaţiile relevante, 

inclusiv informaţii clasificate, în baza unor aranjamente privind schimbul de informaţii. În acelaşi 

context, Consiliul de Securitate a reconfirmat obligaţia Mediatorului de a respecta toate restricţiile de 

confidenţialitate impuse de statele membre asupra informaţiilor furnizate.2 

În prezent, 10 state membre UE (Belgia, Marea Britanie, Germania, Portugalia, Franţa, 

Olanda, Finlanda, Luxemburg, Irlanda şi Danemarca) au încheiat aranjamente politice cu Biroul 

Mediatorului, iar Austria a încheiat un acord internaţional cu Organizaţia Naţiunilor Unite. Dintre 

partenerii importanți ai României, au mai semnat aranjamente politice Canada, Elveția și Statele 

Unite ale Americii. 

 În cadrul unor discuţii din 8 octombrie 2015, prilejuite de vizita la București a doamnei 

Catherine Marchi-Uhel, actualul Mediator pentru Comitetul de Sancţiuni ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida, 

aceasta a exprimat interes pentru încheierea unui astfel de aranjament cu Guvernul României. 

                                                
1  Comitetul de Sancţiuni 1267 a fost înfiinţat de Consiliul de Securitate prin Rezoluţia 1267(1999) pentru a sprijini 
activitatea acestuia în privinţa listării şi de-listării persoanelor vizate de sancţiuni internaţionale pe motivul că sunt asociate 

cu Al-Qaida. 
2 Prin paragraful operativ 60 din Rezoluţia 2253(2015), Consiliul de Securitate „Îndeamnă ferm statele membre să transmită 

Mediatorului toate informaţiile relevante, inclusiv informaţii clasificate, dacă acestea sunt relevante, încurajează statele 

membre să furnizeze cu celeritate informaţiile relevante, inclusiv informaţii detaliate şi precise, dacă acestea sunt 

disponibile, salută aranjamentele încheiate de statele membre cu Biroul Mediatorului pentru a facilita schimbul 

informaţiilor clasificate, încurajează ferm statele membre să facă progrese în această privinţă, inclusiv prin încheierea 

aranjamentelor cu Biroul Mediatorului pentru schimbul unor astfel de informaţii, şi confirmă că Mediatorul trebuie să 

respecte toate restricţiile de confidenţialitate impuse asupra acestor informaţii de către statele membre care le-au furnizat”. 
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Ulterior, din consultările inter-instituţionale a rezultat consensul cu privire la interesul și 

oportunitatea încheierii unui document cu valoare constrângătoare, guvernat de dreptul internaţional, 

între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite, care să ofere garanţiile necesare pentru 

protecţia eventualelor informaţii clasificate puse de partea română la dispoziţia Biroului 

Mediatorului. 

Acordul  între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia informaţiilor 

clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului pentru Comitetul de Sancţiuni ISIL (Da'esh) şi Al-

Qaida înfiinţat în temeiul Rezoluţiei Consiliului de Securitate 1904(2009), fost semnat la New York,  

la 15 iunie 2017. 

Pentru Guvernul României, Acordul a fost semnat de domnul Ion Jinga, reprezentantu permanent al 

României pe lângă Organizația Națiunilor Unite, iar pentru Organizația Națiunilor Unite, de domnul 

Miguel de Serpa Soares, secretarul general adjunct pentru afaceri juridice.   

 

 

2. Schimbări preconizate 

 
Până în prezent România nu a propus sau co-iniţiat propuneri pentru listarea unor persoane în 

baza regimului de sancţiuni împotriva ISIL (Da'esh) şi Al-Qaida şi persoanelor, grupurilor, 

întreprinderilor şi entităţilor asociate. Cu toate acestea, Acordul va permite o bază de discuţii în 

eventualitatea în care România decide să iniţieze un demers de listare. De asemenea, România ar 

putea fi consultată de Biroul Mediatorului în legătură cu activitatea pe teritoriul României a unei 

persoane sau entităţi listate, protecția informațiilor clasificate schimbate fiind asigurată de 

prevederile Acordului.3 

Acordul are un caracter neangajant în ceea ce priveşte furnizarea informaţiilor clasificate. 

Astfel, autoritățile române au posibilitatea de a refuza să transmită informații clasificate Biroului 

Mediatorului. De asemenea, Acordul include garanţii stricte cu privire la protecţia unor eventuale 

informaţii puse la dispoziţia Biroului Mediatorului. Punctual, Acordul cuprinde obligații referitoare 

la: marcare, gestionare, păstrare, transmitere, publicare, traducere, distrugere, precum și cu privire la 

gestionarea unor incidente de securitate, cheltuielile generate de Acord și soluționarea diferendelor. 

 

3. Alte informaţii 

 
Acordul va intra în vigoare la data primirii de către Organizaţia Naţiunilor Unite, pe canale 

diplomatice, a notificării scrise din partea Guvernului României cu privire la îndeplinirea 

procedurilor legale naţionale pentru intrarea în vigoare a Acordului. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu are impact macro-economic. 

 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

 

     Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniul 

ajutoarelor de stat 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

                                                
3 Cu titlu de exemplu, ar putea fi avute în vedere activităţile de finanţare a terorismului, care pot avea loc pe teritoriul 

oricărui stat. 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

21 Impactul asupra sarcinilor administrative  

 
  Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra sarcinilor administrative. 

 

22 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii  

 

  Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

 

 

3. Impact social  
    Prezentul proiect de act normativ nu are impact social.  

 

 

4. Impact asupra mediului 

 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului 

 

5. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidatatât pe termen scurt, 

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

Prezentul proiect de act normativ nu aduce nicio modificare a veniturilor şi cheltuielilor 

bugetare. 

 
 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

 a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act normativ 

 

  Nu este cazul.  

 

 b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii 

 

           
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
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proiectelor ce transpun  prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu transpune și nici nu implementează un act comunitar. 

 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Nu este cazul.  

 
4. Hotărâri ale Curții de Justiţie a Uniunii Europene 

Nu este cazul.  

 

5. Alte acte normative şi /sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Nu sunt acte şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

 

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
1. Informații privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate 

  

Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor instituţii 
 

 

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 

 
Nu este cazul. 

 

 

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 

Proiectul de act normativ nu are ca obiectiv activităţi ale acestor autorităţi.  

 

 
 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 
 

Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la domeniile de activitate aflate în 

coordonarea consiliilor interministeriale permanente.  
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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 

 
Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ și de Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării. 

Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la Consiliul Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, 

Curtea de Conturi. 
 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul.  

 

Secțiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

și implementarea proiectului de act normativ 

 

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

normativ 

 
Proiectul de act normativ va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe la 

secțiunea „transparență decizională” (https://www.mae.ro/node/2011),  și pe pagina de internet a 

ORNISS (www.orniss.ro),  conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Nu este cazul. 

 

3. Alte informaţii  
Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a prioectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Nu este cazul. 

 

2. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
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Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Lege anexat, pe care vă 

rugăm să-l aprobați. 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

 

 

TUDOREL TOADER 

         
 

 DIRECTORUL GENERAL  

AL OFICIULUI REGISTRULUI NAŢIONAL  

AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 

 

MARIUS PETRESCU 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

 

 

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU 

  

SECRETARUL GENERAL AL GUVERNULUI 

 

 

MIHAI BUSUIOC 
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