
 1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

I. Titlul proiectului de act normativ 

 

 Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Croația privind protecţia reciprocă a informaţiilor 

clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie 2017.  

 

 II. Motivul emiterii actului normativ  

 

 1. Descrierea situaţiei actuale  

 

Odată cu aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord a devenit 

obligatorie asigurarea unor standarde comune de securitate pentru protecţia 

informaţiilor clasificate schimbate cu fiecare dintre statele membre NATO.   

Astfel, România urmează să încheie, cu fiecare dintre statele membre 

NATO, acorduri de securitate ce vor institui cadrul legal necesar realizării 

schimbului de informaţii clasificate şi care vor sta la baza tuturor activităţilor 

ce implică schimbul unor astfel de informaţii între părţile contractante, 

efectuat prin intermediul instituţiilor publice sau private. 

Negocierea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Croația privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate s-a 

realizat prin întâlnirea experţilor români şi croați în cadrul a două runde, 

desfăşurate la Bucureşti şi respectiv, Zagreb în perioada 2012-2013. 

 La activităţile de negociere a Acordului au participat reprezentanţii 

Autorităţilor Naţionale de Securitate din cele două state, precum şi 

reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor 

clasificate din România. Delegaţia română a fost condusă de reprezentantul 

ORNISS. 

 Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croația 

privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate a fost semnat la Zagreb, 

la 12 iunie 2017.  

 Acordul a fost semnat pentru partea română de către domnul Secretar 

de Stat, George Ciamba din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar 

pentru Guvernul Republicii Croația de către domnul Pjer Šimunović – 

Directorul Oficiului Securității Naționale. 
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2. Schimbări preconizate  

 

 Obiectul Acordului îl constituie protecţia reciprocă a informaţiilor 

clasificate în cadrul unor activităţi ce presupun cooperarea directă între Părţi 

sau încheierea şi derularea unor contracte clasificate între persoane juridice 

din România şi Croația. 

 În conformitate cu dispoziţiile acestuia, Părţile vor lua măsuri 

adecvate pentru protecţia informaţiilor clasificate primite şi vor acorda 

tuturor informaţiilor clasificate schimbate un nivel de protecţie de securitate 

corespunzător celui prevăzut pentru propriile informaţii cu un nivel de 

clasificare echivalent, conform tabelului de echivalenţă prevăzut la art. 4 din 

Acord. 

 Pentru informaţiile clasificate de nivel STRICT SECRET şi STRICT 

SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ a fost prevăzut un regim 

special de protecţie, în ceea ce priveşte multiplicarea, traducerea şi 

distrugerea. 

 Un element fundamental în colaborarea celor două Părţi îl constituie 

compatibilitatea legislaţiilor naţionale în domeniul protecţiei informaţiilor 

clasificate, şi, în acest sens, Părţile vor recunoaşte reciproc Certificatele de 

Securitate. Părţile au convenit ca activitatea contractuală să constituie o parte 

importantă în cadrul cooperării bilaterale, sens în care au fost incluse în 

cuprinsul acordului dispoziţii speciale referitoare la acest aspect. 

Acordul mai cuprinde dispoziţii referitoare la dezvăluirea și utilizarea 

informațiilor clasificate, transmiterea, traducerea, multiplicarea și 

distrugerea informaţiilor clasificate, vizite, contracte clasificate,  

compromiterea informațiilor clasificate, soluţionarea diferendelor, cheltuieli, 

intrarea în vigoare şi denunţarea acestuia. 

 

 

3. Alte informaţii 

 

  Autorităţile Competente de Securitate responsabile, la nivel naţional, 

pentru aplicarea Acordului şi controlul tuturor aspectelor referitoare la acesta 

sunt: 

 

  - pentru partea română - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor 

Secrete de Stat (ORNISS),  

 - pentru partea croată – Oficiul Consiliului Național de Securitate 
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III. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 

1. Impactul macro-economic  

 

Prezentul proiect 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 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri  

 

Prezentul proiect de act normativ creează cadrul legislativ general 

pentru colaborarea între firmele româneşti şi cele croate pentru încheierea şi 

derularea contractelor care presupun acces la informaţii clasificate. 

  

 

3. Impactul social  

 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact social.  

 

 

4. Impactul asupra mediului  

 

 Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului.  

 

IV. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât 

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. 
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V. 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 

  

 Implementarea proiectului de lege nu impune elaborarea unor acte 

normative subsecvente, însă, Autorităţile Competente de Securitate ale 

Părţilor pot încheia protocoale de securitate speciale care ar putea necesita, 

în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele, aprobarea prin 

hotărâre a Guvernului. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

 

Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un 

act comunitar. 

 

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 şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente 

  

Nu sunt acte şi/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente. 
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VI. 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  

 

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.  

 

5. Informaţii privind avizarea de către: Consiliul Legislativ, 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul Economic şi Social, 

Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi  

 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării şi Consiliul Legislativ.  
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VII. 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 

 

 Proiectul de act normativ va fi publicat pe pagina de Internet a 

Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat şi a 

Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea prevederilor legale în 

vigoare cu privire la transparenţa decizională în administraţia publică şi 

accesul la informaţiile de interes public.  

 

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  

 

 Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.  

 

VIII. 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  

 

 Actul normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea competenţelor celor deja existente.  

  

 Acordul care urmează a fi ratificat prin prezentul proiect de lege va 

intra în vigoare în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data 

primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise prin care Părţile se 

informează reciproc că cerințele legale interne necesare intrării în vigoare a 

prezentului Acord au fost îndeplinite. 
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Faţă de cele prezentate, a fost întocmit proiectul de lege alăturat, pe 

care vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 

DIRECTORUL GENERAL  

AL OFICIULUI REGISTRULUI NAŢIONAL  

AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT 

 

 

MARIUS PETRESCU 

 

SECRETARUL GENERAL  

AL GUVERNULUI 

 

 

 

MIHAI BUSUIOC 

 

 

 

 
 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

 

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

TUDOREL TOADER  

 


