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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în anul 

2022, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Naţională a 

României. 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act normativ 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 136/2014 pentru organizarea și 

desfășurarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României - 1 Decembrie, Ministerul 

Apărării Naționale și celelalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță 

națională organizează ceremonii militare specifice, cu ocazia Zilei Naționale a României.  

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

Având în vedere că parada militară națională cu ocazia Zilei Naționale a României este o 

tradiție națională, s-a decis organizarea și desfășurarea acesteia la data de 1 Decembrie 2022 în 

Municipiul București, cu participarea efectivelor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, 

Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și 

Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Ținând cont de statutul României de membru NATO și UE, alături de blocul de paradă 

reprezentative ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională  vor 

participa și detașamente reprezentative ale armatelor unor state membre NATO și a Republicii 

Moldova. 

Participarea acestor detașamente reprezentative, la parada militară națională, reflectă 

aprofundarea relațiilor de cooperare dintre Armata României și armatele statelor invitate în 

cadrul unor activități bilaterale, exerciții comune de mare vizibilitate sau al misiunilor 

internaționale la care au participat în teatrele de operații. 

Pentru formarea blocurilor de paradă, fiecare detașament reprezentativ se constituie, de 

regulă, dintr-un număr de 30 militari. Ministerul Apărării Naționale va asigura, în perioada 

26.11-02.12.2022, transportul, cazarea și hrănirea militarilor armatelor străine invitate. La 

nivelul Ministerului Apărării Naţionale nu sunt stabilite norme comune de alocare la drepturi de 

hrană sau de cazare pentru personalul forţelor armate străine pentru situaţii individuale. Prin 

soluția preconizată la alineatul (1) se asigură condițiile, atât pentru participarea unui număr de 

cel mult 600 de persoane, cât și cele de aprobare a unor normative de cheltuieli și limite 

maxime ale acestora în cadrul acţiunilor de protocol pentru personalul forţelor armate străine 

participant la parada militară naţională în perioada 26.11-02.12.2022, întrucât aceste aspecte nu 

fac obiectul unor aranjamente tehnice, încheiate în baza unor memorandumuri sau acorduri. 

Limitele maxime de cheltuieli cuprinse în anexa la proiect au fost determinate având în vedere 

sumele alocate pentru personalul militar român în ceea ce priveşte hrănirea, transportul şi 

cazarea în condiţiile specifice desfăşurării antrenamentelor de defilare şi a paradei militare. 

Cheltuielile pentru acțiunile de protocol necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a 

paradei pentru Ziua Națională a României, au fost calculate în baza actelor normative în 

vigoare și a indicelui prețurilor de consum, inclusiv la produsele și serviciile turistice, cu 

încadrarea în fondurile financiare prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale. 

Normele au fost stabilite astfel încât să asigure un tratament similar pentru întreg personalul 

participant la parada militară naţională.  
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2.3. Schimbări preconizate 

Prin măsurile preconizate, se asigură posibilitatea participării detașamentelor 

reprezentative ale armatelor statelor membre NATO și partenere alături de cele ale Ministerului 

Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, 

Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației 

Naționale a Penitenciarelor cu tehnică și efective, la parada militară națională din 1 Decembrie 

2022, din municipiul București. 

2.4. Alte informaţii: Nu sunt. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic  

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

Actul normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.2. Impactul social 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.4. Impactul macroeconomic 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 

 Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

 3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.8.Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu. 

3.9. Alte informaţii: Nu au fost identificate. 

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), inclusiv informaţii cu 

privire la cheltuieli şi venituri 

 
- în mii lei (RON) - 

 
Indicatori 

Anul 

curent 
Următorii patru ani Media pe cinci ani 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

 

     

 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 
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b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 

 

     

 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

 

     

 

d) alte tipuri de venituri 

(Se va menţiona natura acestora.) 

 

     

 

4.2. 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 

      

 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menţiona natura acestora.) 

      

 

4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

      

 
b) bugete locale       

 

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

      

 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

 

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: Nu este cazul. 

 

4.8. Alte informaţii: Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor actului normativ se 

încadrează în prevederile bugetare aprobate anual prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

Nu este cazul. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

5.3.  Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

 5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
Prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 
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5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
Prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

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

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

5.6. Alte informaţii: Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale 

Nu este cazul. 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin 

acte normative 

Nu este cazul. 

6.5. Informaţii privind avizarea de către: 

 a) Consiliul Legislativ: Nu este cazul. 

 b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării: Nu este cazul. 

 c) Consiliul Economic şi Social: Nu este cazul. 

 d) Consiliul Concurenţei: Nu este cazul. 

 e) Curtea de Conturi: Nu este cazul. 

6.6. Alte informaţii: Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ nu face obiectul Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, fiind act cu 

caracter individual.  

7.2. 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. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act 

normativ 

8.1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

8.2. Alte informaţii: Nu au fost identificate. 
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În sensul celor prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea unor măsuri destinate organizării, desfăşurării şi finanţării, în 

anul 2022, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua 

Naţională a României, pe care îl prezentăm Guvernului în vederea adoptării. 
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