
GUVERNUL   ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind achiziţia de mijloace de transport auto pentru desfăşurarea activităţii
de curierat a materialelor clasificate

Având în vedere necesitatea asigurării transportului materialelor clasificate în

conformitate cu normele şi procedurile de securitate ale NATO şi UE,

Ţinând cont de obligativitatea respectării angajamentelor asumate în acordurile în urma

aderării la Alianţa Nord-Atlantică şi integrării în Uniunea Europeană, precum şi în urma intrării

în vigoare a Acordului între România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate

pentru schimbul de informaţii clasificate şi, de asemenea, a Aranjamentelor de securitate între

Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Oficiul de Securitate al

Secretariatului General al Consiliului UE şi Direcţia de Securitate a Comisiei Europene pentru

protecţia informaţiilor clasificate schimbate între România şi Uniunea Europeană,

Pentru că în lipsa unor măsuri urgente, orice incident survenit în derularea activităţii de

curierat pentru materiale NATO şi UE clasificate poate aduce prejudicii majore asupra securităţii

informaţiilor clasificate, la nivelul Alianţei Nord Atlantice, Uniunii Europene şi forţelor militare

şi de securitate,

Considerând că este necesară luarea unor măsuri urgente în vederea evitării întreruperii

sau întârzierii derulării fluxului operativ de materiale NATO şi UE clasificate între Alianţa Nord-

Atlantică, respectiv Uniunea Europeană şi România,

Întrucât toate aceste aspecte vizează aspecte relevante ce privesc securitatea naţională şi

constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând

adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,



 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art.1 - (1) Se aprobă achiziţionarea de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor

Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, a două mijloace de transport auto, prin derogare

de la prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor

normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru mijloacele de transport auto achiziţionate potrivit alin. (1) consumul lunar de

carburanţi este de 500 litri/autoturism.

Art.2 – După achiziţionarea mijloacelor de transport auto prevăzute la art. 1,

autoturismele aflate în parcul auto al ORNISS, achiziţionate potrivit prevederilor art. 10 din

Ordonanţa Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat

pentru materialele NATO clasificate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 342/2005, sunt

transmise fără plată în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de

transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu

modificările ulterioare.


