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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

LEGE 

pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia 

Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la 

care România este parte  

 

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale Comisia Internațională de Salvare Alpină (denumită în 

continuare CISA) este o asociație de cooperare formată din 

organizații și societăți, neutră din punct de vedere religios sau politic 

și înregistrată ca asociație conform legislației elvețiene. 

CISA reunește 122 de organizații din 41 de țări, precum servicii 

publice naționale sau regionale, asociații care asigură activitatea de 

prevenire a accidentelor montane, serviciul de urgență pentru turiști 

și activități de educație privind securitatea/siguranța deplasărilor pe 

munte.  

CISA funcționează ca o platformă deschisă la nivel mondial 

pentru schimbul de informații în domeniul salvării montane, a cărei 

principală sarcină este schimbul de experiență dintre practicieni în 

domeniul salvării montane.  

În statutul CISA sunt prevăzute, printre altele, următoarele 

aspecte: 

- categorii de membrii, respectiv membru de tip A, B1, B2, C, 

D și E. Calitatea de membru de tip C poate fi dobândită de 

organizații din domeniul salvării montane care nu sunt direct active 

în CISA și organizații care aspiră să fie membri care nu pot îndeplini 

în prezent liniile directoare pentru aderarea la calitatea de membru tip 

A sau B;  

- organismele CISA, respectiv: Adunarea Reprezentanților; 

Comitetul Executiv; Comitetele tehnice și Auditori. 

        

       La începutul anul 2018, la nivelul Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române a fost identificată oportunitatea inițierii 

demersurilor pentru a deveni membru de tip C în cadrul CISA.  

În acest sens, a fost promovat și aprobat la nivelul Guvernului, 

Memorandumul MAI nr. 768994/2018 cu tema: „Inițierea 

demersurilor pentru obținerea de către Jandarmeria Română a 

calității de membru tip C la Comisia Internațională de Salvare 

Alpină”1.  

Ulterior, s-a procedat la transmiterea solicitării de a deveni 

                                            
1 anexat prezentei în copie.  
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membru de tip C; în acest sens, Comitetul Executiv al CISA a 

aprobat cererea Jandarmeriei Române și a transmis certificatul care 

atestă acordarea acestui statut (la data de 21 august 2020).   

În context, prin afilierea la CISA, Jandarmeriei Române îi este 

permis să beneficieze de experiența membrilor deja afiliați, de un 

serviciu de intervenției în mediul montan cu o resursă umană bine 

pregătită, conform standardelor impuse la nivel internațional.  

Pe de altă parte, accederea Jandarmeriei Române la CISA 

constituie o încununare a eforturilor depuse de către structurile 

specializate ale instituției în domeniul serviciilor de urgență în 

mediul montan (secțiile și posturile de jandarmi montane); totodată, 

constituie un reper important în ceea ce privește competențele de 

salvare în mediul montan ale Jandarmeriei Române și în relația cu 

celelalte structuri care acționează în domeniul intervenției în medii 

ostile. 

În ceea ce privește implicațiile financiare, calitatea de membru 

de tip C la CISA presupune achitarea unei cotizații anuale în valoare 

de 200 euro.  

Suplimentar, având în vedere că participarea membrilor de tip C 

la activitățile organizate de CISA nu este obligatorie, deplasarea 

ocazională la astfel de activități se va realiza în funcție de bugetul 

alocat instituției pentru activități de relații internaționale. 

   

2. Schimbări preconizate Prin prezentul proiect de act normativ se propune: 

- aprobarea plății cotizației aferente anului 2021, în valoare de 200 

euro/an, în vederea participării, în calitate de membru de tip C, a 

Jandarmeriei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la 

Comisia Internațională de Salvare Alpină;  

- aprobarea plății cotizației, începând cu anul 2022, în limita 

echivalentului în lei al sumei stabilite de Adunarea Reprezentanților 

Comisiei Internaționale de Salvare Alpină; 

- completarea anexei nr.1 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte. 

 

3. Alte informaţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

22.   Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Impactul asupra mediului  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte informaţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 
2021 2022 2023 2024 2025 

7 
2 3 4 5 6 

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) alte transferuri - - - - - - 

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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

             

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

7. Alte informaţii Sumele necesare achitării cotizației se asigură de la bugetul de stat, 
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cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit legii, Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Române.  

 

 

Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 subiect 

 

 

11 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Alte informaţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

 

Secţiunea a 6-a - 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 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

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 urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

 

Secţiunea a 7-a - 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 prezentat a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

fiind afişat pe pagina de internet a MAI la data de _____________.  

 

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 se referă la acest subiect 

 

3. Alte informaţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

Secțiunea a 8-a - 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 subiect 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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În forma prezentată, proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 

participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 

organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte a fost însușit de către toate 

instituţiile interesate. 
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