
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secțiunea 1. 
Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre 
privind  alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 pentru ordonatorii principali de credite cu 
atribuții în organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței 

Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 
26 septembrie-14 octombrie 2022 

 
Secțiunea 2. 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situației 
actuale 

În perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, 
România va organiza cea de a 21-a ediție a Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor, denumită în continuare Conferința 
Plenipotențiarilor.  

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) este 
agenția specializată a Organizației Națiunilor Unite (ONU) 
pentru comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 
1865, fiind astfel și cea mai veche dintre agențiile 
specializate ONU. În prezent, UIT numără 193 de state 
membre și peste 700 de reprezentanți ai sectorului privat și 
ai mediului academic, România fiind membru al acestei 
organizații încă din anul 1866. 

Conferința Plenipotențiarilor, eveniment de 
importanță majoră pentru sectorul IT&C la nivel mondial, se 
desfășoară o dată la 4 ani, este cel mai important for de 
decizie al UIT și reunește reprezentanții cu drept de vot ai 
administrațiilor statelor membre. În cadrul acesteia se 
stabilesc liniile generale ale politicilor Uniunii, se adoptă 
planurile strategice şi financiare pe următorii 4 ani și se aleg 
membrii conducerii Uniunii, ai Consiliului UIT şi ai 
Comitetului pentru Reglementări Radio. La Conferință 
participă inclusiv Membrii de Sector ai UIT, organizațiile 
regionale de telecomunicații, organizațiile 
interguvernamentale, ONU și agențiile sale specializate, în 
calitate de observatori. 

Astfel, Conferința Plenipotențiarilor oferă ocazia 
Statelor Membre UIT de a se reuni şi de a trasa liniile 
directoare pe care să le urmeze Uniunea în viitor pentru a-
și consolida poziția în sectorul dezvoltării globale a 
tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor. 

România se bucură de o reputație prestigioasă la 
nivel internațional din perspectiva nivelului de dezvoltare al 



sectorului comunicațiilor electronice, într-o perioadă în care 
acest domeniu se dovedește crucial pentru depășirea 
pandemiei Covid-19 și atingerea unor noi praguri de 
dezvoltare economică și socială. 

Totodată, România are o prezență activă în toate 
structurile UIT, participând atât la Conferințele 
Plenipotențiarilor, la sesiunile Consiliului și la Conferințele 
Mondiale, cât și la grupuri de lucru, grupuri de studiu, 
conferințe, seminarii sau alte întâlniri organizate de cele trei 
sectoare ale Uniunii. În plus, prin intermediul specialiștilor 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații (ANCOM), România deține sau și-a depus 
candidatura pentru diferite poziții de conducere în cadrul 
unor grupuri de studiu ale celor trei sectoare ale Uniunii și 
grupuri de experți ale Consiliului. 

Aprecierea pentru activitatea României în cadrul UIT 
este confirmată și de realegerea țării noastre la ultima ediție 
a Conferinței Plenipotențiarilor (Dubai, 2018), pentru cel de-
al șaptelea mandat consecutiv membru în Consiliul UIT, ca 
reprezentant al Regiunii C (Europa de Est şi Asia de Nord), 
cu cel mai mare număr de voturi. 

Ca urmare a succesului conferit de participarea activă 
a României de-a lungul anilor în cadrul lucrărilor UIT și în 
urma alegerii României în Consiliul UIT cu cel mai mare 
număr de voturi pe Regiunea C la Conferința 
Plenipotențiarilor (Dubai, 2018), Ministerul Comunicațiilor și 
Societății Informaționale și ANCOM, în calitate de instituții 
cu atribuții de reprezentare a României în cadrul UIT, au 
apreciat, în 2019, ca fiind oportună găzduirea de către 
România a următoarei Conferințe a Plenipotențiarilor. 

În data de 3 aprilie 2019, în ședință de Guvern, a fost 
aprobat Memorandumul cu tema: „Aprobarea prezentării 
candidaturii României pentru organizarea PP-22”. 

În cadrul lucrărilor Consiliului UIT de la Geneva, în 
perioada 10 – 20 iunie 2019, România și-a prezentat oficial 
candidatura pentru găzduirea Conferinței Plenipotențiarilor 
la București în anul 2022, fiind obținut acordul unanim al 
celor 48 de state membre, reprezentante în Consiliu.  

Ulterior, la data de 22 iulie 2019, Secretariatul 
General al UIT a informat statele membre cu privire la 
organizarea Conferinței Plenipotențiarilor la București, în 
perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, conform celor 
decise la Consiliul UIT, și le-a solicitat acestora să își 
exprime acordul formal, până cel târziu la 30 septembrie 
2019, prin corespondență. 

La data de 3 octombrie 2019, Secretarul General UIT 
a transmis o circulară prin care se confirmă, oficial, 
organizarea Conferinței Plenipotențiarilor la București, în 



perioada menționată, ca urmare a răspunsului favorabil 
transmis prin corespondență de statele membre. 

Ulterior, în ședința din 9 iunie 2021, Guvernul 
României a aprobat Memorandumul cu tema: „Aprobarea 
pentru negocierea și semnarea Acordului de Țară Gazdă 
(Host Country Agreement) între Guvernul României și 
Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, privind 
organizarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței 
Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor 
la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 
2022, respectiv aprobarea unor aspecte organizatorice, ce 
revin părții române”. 

Acest lucru a făcut posibil ca la data de 30 iunie 2021 
să fie semnat Acordul între Guvernul României și Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, 
organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor, 
document ce stipulează foarte clar obligațiile ce revin 
României, în calitate de țară gazdă, inclusiv din perspectiva 
spațiilor de reuniuni, capacitatea acestora, dotările tehnice, 
măsurile de siguranță și securitate, drepturi și imunități, 
financiar, IT. Acordul a fost ratificat de partea română prin 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2021, aprobată 
prin Legea nr. 284/2021. 

Organizarea PP-22 la București constituie un punct 
de apogeu și de maximă vizibilitate a implicării României în 
cadrul UIT de-a lungul apartenenței țării noastre la UIT și 
constituie un moment esențial pentru poziționarea României 
drept membru responsabil al comunității internaționale, 
capabil să medieze și să influențeze discuțiile și deciziile ce 
vor trasa liniile strategice ale Uniunii pentru următorii ani. 

Concomitent, țara noastră continuă să se bucure de o 
reputație prestigioasă la nivel internațional din perspectiva 
nivelului de dezvoltare al sectorului comunicațiilor 
electronice, într-o perioadă în care acest domeniu se 
dovedește crucial pentru depășirea pandemiei Covid-19 și 
atingerea unor noi praguri de dezvoltare economică și 
socială.  

Importanța găzduirii Conferinței Plenipotențiarilor de 
România (prima conferință a Plenipotențiarilor UIT ce are 
loc în Europa după mai bine de 30 ani și pentru prima oară 
într-un stat membru al Uniunii Europene) se reflectă și în 
responsabilitățile de ordin logistic presupuse de nivelul înalt 
de reprezentare al statelor participante. Peste 2.000 de 
delegați din statele membre, incluzând miniștri de resort, 
președinți de autorități de reglementare, reprezentanți la 
nivel înalt ai companiilor de profil sunt așteptați la București, 
lor adăugându-se participanți din partea altor organizații 
internaționale relevante și din mediul academic. 



Găzduirea Conferinței Plenipotențiarilor la Palatul 
Parlamentului din București este un efort comun al întregii 
administrații și, de aceea, este nevoie ca toate instituțiile 
implicate în acest proces să realizeze toate măsurile 
necesare, ce vor asigura desfășurarea cu succes a celei mai 
mari reuniuni – ca număr de state prezente, număr de 
participanți și durată, organizată în România de la admiterea 
sa ca stat membru al ONU, în 1955. 

Astfel, în conformitate cu prevederile 
Memorandumului cu tema „Aprobarea pentru negocierea și 
semnarea Acordului de Țară Gazdă (Host Country 
Agreement) între Guvernul României și Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor, privind organizarea 
celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii 
Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 
26 septembrie – 14 octombrie 2022, respectiv aprobarea 
unor aspecte organizatorice, ce revin părții române”, 
aprobat de Guvernul României la data de 30 iunie și ținând 
cont de ariile de responsabilitate ce derivă din obligațiile 
asumate de statul român prin semnarea și ratificarea 
Acordului de Găzduire, respectiv necesitatea asigurării unui 
nivel calitativ corespunzător pentru o reuniune de o 
asemenea amploare și complexitate, au fost stabilite 
următoarele atribuții pentru instituțiile implicate în procesul 
de organizare și pregătire a Conferinței Plenipotențiarilor: 

a) Ministerul Antreprenoriatului și Turismului va întreprinde 
măsurile necesare, atât pe durata desfășurării 
Conferinței Plenipotențiarilor, cât și în perioada 
premergătoare, inclusiv la alte evenimente majore ale 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, denumită în 
continuare UIT, pentru promovarea turistică a României, 
organizarea evenimentelor și acțiunilor relevante de 
promovare economică și/sau turistică a României, pe 
toată durata evenimentului, asigurarea  unor materiale 
promoționale specifice, de promovare turistică și/sau 
economică a României, care să fie oferite delegaților la 
Conferință; 

b) Ministerul Sănătății va întreprinde orice acțiuni sunt 
necesare pentru implementarea măsurilor de prevenire 
a îmbolnăvirilor prin SARS-COV2, prin asigurarea 
procedurilor de intrare în țară, izolare și carantinare 
pentru delegați, inclusiv pentru asigurarea personalului 
medical specializat, a echipamentelor medicale și 
materialelor sanitare necesare pentru testarea 
participanților, precum și managementul cazurilor de 
îmbolnăvire cu COVID-19; 

c) Ministerul Culturii, prin ARTEXIM instituție publică aflată 
în subordinea Ministerul Culturii, va întreprinde măsurile 



necesare atât pe durata desfășurării Conferinței 
Plenipotențiarilor, cât și în perioada premergătoare, 
inclusiv la alte evenimente majore ale UIT, pentru 
promovarea culturală a României, acțiuni de promovare 
culturală a României și desfășurarea de evenimente 
culturale, asigurarea unor cadouri specifice de 
promovare culturală a României, care să fie oferite 
participanților; 

d) Societatea Română de Televiziune va întreprinde orice 
măsuri sunt necesare atât pe durata desfășurării 
Conferinței Plenipotențiarilor, cât și în perioada 
premergătoare, inclusiv la alte evenimente majore ale 
UIT, pentru promovarea media a evenimentului prin 
canalele proprii, gestionarea componentei video a 
evenimentului (de exemplu: cameramani, studio TV, 
regie de emisie,  transmisie de imagine și sunet către 
echipamentele de webcasting) și aspectele de natură 
tehnică conexe (de exemplu: conectori, tipuri de 
semnale, rezoluții și echipamente), precum și unele 
măsuri cu privire la configurarea din punct de vedere 
tehnic prin dotarea unor săli cu ecrane multiple și 
proiectoare, pe baza specificațiilor agreate împreună cu 
UIT. 

e) Ministerul Afacerilor Interne, asigură, premergător, pe 
timpul și ulterior, până la părăsirea teritoriului național 
de către participanții la Conferința Plenipotențiarilor 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor,  măsurile din 
competență, cu referire la controlul trecerii frontierei de 
stat, ordine și siguranță publică, fluidizarea și 
desfășurarea în siguranță a circulației rutiere pe traseele 
de deplasare, acordarea primului ajutor calificat și 
asistența medicală de urgență, prevenirea/stingerea 
incendiilor și evacuarea în situații de urgență; 

f) Serviciul de Telecomunicații Speciale – în calitate de 
instituție cu atribuții în asigurarea serviciilor de 
comunicații, tehnologia informației și de securitate 
cibernetică necesare pentru buna desfășurare a 
Conferinței Plenipotențiarilor de la București, va 
întreprinde orice măsuri sunt necesare, atât pe durata 
desfășurării evenimentului, cât și în perioada 
premergătoare, pentru furnizarea serviciilor de 
comunicații, tehnologia informației și de securitate 
cibernetică necesare, asigurând personalul tehnic la 
locul de desfășurare a evenimentului pe toată durata 
acestuia, precum și echipamentele de rețelistică și 
infrastructura aferentă, în conformitate cu prevederile 
Anexei 3 din Acordul de Găzduire; 



g) Serviciul de Protecție și Pază, instituție desemnată drept 
coordonator al activităților ce țin de securitatea 
Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor de la București, va întreprinde 
măsurile necesare atât pe durata desfășurării 
evenimentului, cât și în perioada premergătoare, pentru 
coordonarea și desfășurarea activităților ce țin de 
securitatea evenimentului, în conformitate cu 
responsabilitățile legale ce îi revin și având în vedere 
obligațiile menționate în Anexa 4 la Acordul de 
Găzduire; 

Îndeplinirea tuturor acestor obligații presupune și 
realizarea unor proceduri de achiziții publice, ce trebuie 
derulate într-un termen cât mai scurt, ținând cont de 
complexitatea responsabilităților și obligațiilor asumate de 
statul român și de instituțiile implicate în acest proces, 
conform ariilor de responsabilitate.  

De asemenea, prin art. 53 din Legea nr. 317/2021 a 
bugetului de stat pe anul 2022 s-a reglementat cadrul legal 
pentru alocarea din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022, a 
sumelor necesare ordonatorilor principali de credite cu 
atribuții în organizarea și desfășurarea Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicaţiilor 
(București, România, 26 septembrie-14 octombrie 2022). 

Prin raportare la cerințele actelor normative în vigoare 
ce stabilesc ca interes public major respectarea obligațiilor 
prevăzute de tratate, obligații ce se execută întocmai şi cu 
bună-credinţă, 
          Luând în considerare că situația prezentată întrunește 
toate premisele care impun adoptarea unor măsuri din partea 
Guvernului României este necesară adoptarea prezentei 
hotărâri de guvern. 
 

11. Acte comunitare în 
cauză   

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Schimbări preconizate Având în vedere faptul că instituțiile menționate nu dispun de 
fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor de la punctul 1, 
prin prezentul act normativ se propune alocarea sumei de 
61.597 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2022, 
pentru: Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul 
Sănătății, Ministerul Culturii, Societatea Română de 
Televiziune, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de 
Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază. 

3.Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



 
 

Secțiunea 3.  
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic. Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu.  

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial si domeniul 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
Secțiunea 4.  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul  curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 
cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări 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 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:       

(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 Prezentul act normativ nu are impact financiar asupra 
bugetului general consolidat, sumele alocate 
Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului 
Sănătății, Ministerului Culturii, Societății Române de 
Televiziune, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului 
de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și 
Pază fiind deja prevăzute în Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2022. 
 

 
Secțiunea 5.  

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
domeniu. 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
domeniu. 

2. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 

Proiectul de act normativ este compatibil cu 
legislaţia comunitară în materie. 



cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
domeniu. 

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

Acordul între Guvernul României şi Uniunea 
Internaţională a Telecomunicaţiilor privind 
găzduirea, organizarea şi finanţarea Conferinţei 
Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a 
Telecomunicaţiilor (Bucureşti, România, 26 
septembrie-14 octombrie 2022), semnat la 
Geneva la 30 iunie 2021, ratificat prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2021 pentru 
ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor 
privind găzduirea, organizarea şi finanţarea 
Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii 
Internaţionale a Telecomunicaţiilor (Bucureşti, 
România, 26 septembrie-14 octombrie 2022), 
semnat la Geneva la 30 iunie 2021, aprobată prin 
Legea nr. 284/2021. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
Secțiunea 6. 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
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 

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 se referă la acest 
domeniu. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
domeniu. 



cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

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 

Nu este cazul 

6. Alte informaţii 
 

Nu au fost identificate. 

 
Secțiunea 7. 

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 este cazul 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
Secțiunea 8.  

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
domeniu. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 
 
 
 
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre privind alocare 
unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2022 pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în 
organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Plenipotențiarilor 
Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie-
14 octombrie 2022.  



 

Ministrul Sănătății  
 
 
 

Alexandru RAFILA 
 
 

 

Ministrul Antreprenoriatului și 
Turismului 

 
 

Constantin-Daniel CADARIU 
 

Ministrul Culturii 
 
 

 
Lucian ROMAȘCANU 

 

Ministrul Afacerilor Interne 
 
 
 

Lucian Nicolae BODE 
 
 

 
Directorul Serviciului de 
Telecomunicații Speciale 

 
 

General-locotenent  
ing. Ionel-Sorin BĂLAN 

 
 

 
Directorul Serviciului de Protecție și 

Pază 
 

 
General  

dr. Lucian-Silvan PAHONȚU 
 
 

 
 

Avizăm favorabil 

 
Ministrul Finanțelor 

 
 

Adrian CÂCIU 

 


