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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1: 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a 

drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara 

teritoriului statului român 

 

Secțiunea a 2-a: 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1 Sursa proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ este elaborat de către Ministerul Apărării Naționale, ca urmare a 

solicitării Tribunalului Mureș în cadrul dosarului nr. 737/102/2021 

 

2.2 Descrierea situației actuale 

Pe rolul instanțelor de judecată figurează un număr considerabil de cauze în care Ministerul 

Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne au calitate procesuală, iar obiectul acestora 

vizează acordarea drepturilor bănești, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice 

și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara 

teritoriului statului român. 

În susținerea apărărilor, instituțiile pârâte au depus la instanțele de judecată hotărârile sus-

menționate, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Pe rolul Tribunalului Mureș se află dosarul nr. 737/102/2021, având ca obiect drepturi bănești, 

în care reclamantul Alexandru Corneliu Răsvan se judecă în contradictoriu cu Ministerul Apărării 

Naționale. În cauză, instanța solicită declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice 

și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara 

teritoriului statului român. 

Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 15.09.2022, dată până la care 

reprezentanții instituției militare trebuie să depună la instanță documentele declasificate. 

În prezent, problematica în cauză este reglementată prin dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 

46/2020 pentru stabilirea drepturilor de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere 

şi transport ale personalului militar şi civil participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului 

statului român, publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 27.01.2020, act normativ care a abrogat 

expres Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 1 , cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, 

implicit, a fost abrogată și Hotărârea Guvernului nr. S-639/2008. 

În acest context, dezvăluirea informațiilor cuprinse de Hotărârea Guvernului nr. S-639/2008 nu 

                                                           
1 Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2004 are caracter militar şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
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mai este de natură a prejudicia interesele instituțiilor interesate, fiind astfel îndeplinită una din 

condițiile stabilite de dispozițiile art. 20 alin. (1) din Standardele naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

2.3 Schimbări preconizate 

Pentru punerea în aplicare a celor menționate de instanță a fost elaborat prezentul proiect de act 

normativ privind declasificarea Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor 

de diurnă, cazare și hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului 

român. 

 

2.4 Alte informații 

Nu este cazul. 

 

 

Secțiunea a 3-a: 

Impactul socioeconomic **) 

 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

Nu este cazul. 

3.2 Impactul social 

Nu este cazul. 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Nu este cazul. 

 

3.4 Impactul macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Nu este cazul. 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul. 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

Nu este cazul. 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Nu este cazul. 

 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Nu este cazul. 

 

3.9 Alte informații 

Nu este cazul. 
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Secțiunea 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 informații cu privire la cheltuieli și 

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 

- - - - - - 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. contribuții de asigurări 

- - - - - - 

d) alte tipuri de venituri  

(se va menționa natura 

acestora) 

- - - - - - 

4.2 Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

- - - - - - 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

 

- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

- - - - - - 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura 

acestora) 

- - - - - - 

4.3 Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a)buget de stat 

- - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4.4 Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 
- - - - - - 
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4.5 Propuneri pentru a 

compensa reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

4.6 Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

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

bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 

de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

Nu este cazul. 

4.8 Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul. 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

Nu este cazul. 

 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Nu este cazul. 

 

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

Nu este cazul. 

 

5.6. Alte informații 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a: 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 
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Nu este cazul. 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și 

alte organisme implicate. 

Nu este cazul. 

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale  

Nu este cazul. 

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative  

Nu este cazul. 

6.5 Informații privind avizarea de către:  

a)Consiliul Legislativ   

b)Consiliul Suprem de Apărare a Țării  

c)Consiliul Economic și Social  

d)Consiliul Concurenței  

e)Curtea de Conturi  

Nu este cazul. 

6.6 Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 7-a: 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1 Informarea societății 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, deoarece acesta are caracter individual și 

se încadrează în categoria proiectelor de acte normative care nu se supun consultării publice, menționate 

la art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea 

şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a 

altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu 

modificările ulterioare. 

7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității 

biologice. 

Nu este cazul. 

7.3 Alte informații 

Nu este cazul. 

Secțiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

8.2 Alte informații 

Nu este cazul. 
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În acord cu cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind declasificarea 

Hotărârii Guvernului nr. S-639/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice și a drepturilor de diurnă, cazare și hrană cuvenite 

personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, pe care îl supunem 

Guvernului în vederea adoptării. 
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