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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România 

în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002

privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 33/11.I.2023

2

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta lege reglementează integrarea

voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din

România, în vederea reducerii gradului ridicat de fragmentare a

sistemului național de cercetare-dezvoltare, acestea fiind

încurajate să utilizeze în comun resursele proprii și

infrastructurile aferente, cu scopul de a-și îmbunătăți

performanța științifică pentru o mai bună integrare în Spațiul

European de Cercetare.

(2) Organizațiile de cercetare care intră în sfera de aplicare a

prezentei legi sunt cele reglementate de Ordonanța Guvernului

nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea

tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, denumit în

continuare MCID, este autoritatea de stat, cu rol de

reglementare, reprezentare, coordonare, sinteză și control, în

domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice și cu

atribuții în asigurarea implementării prezentei legi.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de

mai jos au următoarele semnificații:

a) aplicant — persoană fizică sau juridică ce propune un

proiect de cercetare în cadrul unei competiții;

b) clasa I de performanță — organizații de cercetare înalt

performante, ale căror activități de cercetare, dezvoltare și

inovare răspund provocărilor societale și/sau nevoilor mediului

economic;

c) clasa a II-a de performanță — organizații de cercetare cu

performanțe medii, ale căror activități de cercetare, dezvoltare și

inovare corespund provocărilor societale și/sau nevoilor

mediului economic;

d) clasa a III-a de performanță — organizații de cercetare cu

performanțe slabe sau neperformante, ale căror activități de

cercetare, dezvoltare și inovare nu răspund provocărilor

societale și/sau nevoilor mediului economic;

e) evaluarea performanței pentru integrare — evaluarea

activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a

organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare, care conduce

la încadrarea acestora în clasele I, a II-a și a III-a de

performanță, desfășurată în baza normelor metodologice

elaborate de către MCID;

f) integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare,
dezvoltare și inovare — procesul de asociere a organizațiilor

de cercetare, care asigură consolidarea sistemului național de

cercetare-dezvoltare, prin crearea unui mediu sustenabil,

predictibil și simplificat, favorabil derulării activității de

cercetare-dezvoltare și creșterii capacității de inovare a

sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare, cu accent inclusiv

pe contribuția la combaterea schimbărilor climatice și

accelerarea tranziției digitale, facilitând sinergii între cercetare și

mediul de afaceri;

g) organizații de cercetare — organizațiile de cercetare,

dezvoltare și inovare reglementate de art. 7, 8 și 8

1

din

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare;

h) Spațiul European de Cercetare, denumit în continuare

SEC — instrument pentru integrarea în mod eficient a sistemelor

europene de cercetare și inovare și pentru consolidarea

cooperării între statele membre ale Uniunii Europene.

Art. 3. — (1) Organizațiile de cercetare se pot integra

voluntar prin unul dintre următoarele moduri:

a) asocierea în consorții de cercetare-dezvoltare și inovare,

denumite în continuare consorții CDI;
b) fuziunea;

c) trecerea institutelor naționale de cercetare-dezvoltare,

denumite în continuare INCD, în coordonarea instituțiilor de

învățământ superior de stat.

(2) Integrarea organizațiilor de cercetare în modurile

prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se poate realiza simultan.

CAPITOLUL II

Integrarea organizațiilor de cercetare

SECȚIUNEA 1

Consorțiile de cercetare, dezvoltare și inovare

Art. 4. — (1) Consorțiul CDI este o asociere voluntară, de

interes general, de drept privat, fără scop lucrativ, constituită în

temeiul unui statut, încheiat în formă autentică, între două sau

mai multe organizații de cercetare, ce are drept scop

desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare și inovare.

Autoritățile administrației publice locale pot hotărî să se

asocieze, în numele și în interesul colectivităților locale pe care

le reprezintă, în consorțiul CDI.

(2) La constituirea consorțiilor CDI pot participa organizațiile

de cercetare de drept public și de drept privat reglementate de

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare, dintre care cel puțin una este clasificată

în clasa a II-a de performanță, și cel puțin una de drept public.

(3) Consorțiile CDI constituite potrivit prevederilor alin. (1)

și (2) sunt asimilate organizațiilor prevăzute la art. 8 lit. d)

din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările



și completările ulterioare, și sunt persoane juridice de drept

privat având statut de utilitate publică.

Art. 5. — Un consorțiu CDI constituit în temeiul art. 4 trebuie

să prevadă în statut obligația de a contribui la îndeplinirea cel

puțin a următoarelor obiective:

a) implementarea Strategiei naționale de cercetare, inovare

și a Pactului pentru cercetare și inovare în Europa;

b) aducerea de valoare adăugată în consolidarea

ecosistemului național de cercetare și integrarea organizațiilor

de cercetare românești în SEC;

c) să contribuie la dezvoltarea comunității științifice

românești, formată din cercetători angajați și/sau colaboratori ai

diferitelor tipuri de persoane juridice de drept public și privat;

d) asigurarea mobilității cercetătorilor între diferite tipuri de

organizații de cercetare de drept public și privat, incluzând

transferul tehnologic, și creșterea utilizării potențialului uman

existent;

e) să contribuie la diseminarea rezultatelor activităților de

cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, la nivel

național.

Art. 6. — Constituirea unui consorțiu CDI se realizează în

condițiile art. 4 alin. (1), cu avizul prealabil și conform al MCID și

al celorlalte instituții în coordonarea cărora se află componentele

consorțiului CDI asupra proiectului de statut al consorțiului, care

dezvoltă obiectivele prevăzute la art. 5.

Art. 7. — (1) Statutul, ca act constitutiv al consorțiului CDI,

stabilește modul de cooperare și principalele domenii de

activitate.

(2) În cazul unor investiții comune realizate în cadrul

consorțiului, contractele de investiții prevăd, pentru fiecare

partener:

a) contribuția la realizarea investiției;

b) atribuirea drepturilor de proprietate intelectuală;

c) atribuirea drepturilor reale și de creanță;

d) repartizarea timpului de acces la obiectivele investiției;

e) cota-parte din acoperirea cheltuielilor pentru întreținerea și

funcționarea obiectivului de investiții;

f) cota-parte din veniturile care se obțin din utilizarea

investiției.

(3) Rezultatele activităților desfășurate de către consorțiul

CDI se află în proprietatea acestuia, care dispune de acestea și

pe care le posedă și utilizează potrivit principiului specialității

capacității de folosință a persoanei juridice, în condițiile

prevăzute la art. 206 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind

Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Bunurile aflate în proprietatea publică sau privată

a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt utilizate

și administrate în cadrul consorțiului CDI potrivit prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale

Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, după caz.

Art. 8. — (1) Statutul unui consorțiu CDI trebuie să cuprindă

cel puțin următoarele elemente:

a) sediul și denumirea;

b) denumirile și atributele de identificare ale membrilor

consorțiului;

c) procedurile prin care se modifică calitatea de membru;

d) misiunea și activitățile consorțiului;

e) principiile de bază cu privire la accesul utilizatorilor

infrastructurii consorțiului CDI, domeniile de activitate, politica

în materie de diseminare și drepturile de proprietate intelectuală;

f) drepturile și obligațiile membrilor, inclusiv dreptul de vot;

g) procedura de lichidare.

(2) Statutul este disponibil publicului la sediul social, precum

și pe pagina de internet a consorțiului.

Art. 9. — (1) Consorțiul CDI este condus de un consiliu de

administrație, în calitate de organ colegial de conducere și

administrare, format din minimum 5 membri, reprezentanți ai

organizațiilor membre ale consorțiului, numiți pentru un mandat

de 4 ani de către persoanele juridice membre, potrivit

metodologiei de desemnare a membrilor consiliului de

administrație aprobate prin ordin al ministrului cercetării, inovării

și digitalizării. Cota de reprezentare în consiliul de administrație

al consorțiului se stabilește potrivit prevederilor statutului, cu

maximum 3 reprezentanți din partea fiecărei organizații membre.

(2) Consiliul de administrație este condus de un președinte,

ales pentru un mandat de 4 ani dintre membrii consiliului de

administrație, prin vot secret.

(3) În cadrul consorțiului CDI funcționează un consiliu

științific, format din minimum 7 membri, aleși prin vot secret din

rândul personalului didactic și de cercetare al organizațiilor de

cercetare membre ale consorțiului.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului

științific se aprobă de consiliul de administrație al consorțiului

CDI.

(5) Regulile privind remunerarea membrilor consiliului de

administrație și consiliului științific se stabilesc prin statut.

Art. 10. — (1) Consiliul de administrație are următoarele

atribuții:

a) propune măsuri pentru utilizarea eficientă a resurselor

existente în cadrul consorțiului;

b) propune programe comune de cercetare-dezvoltare-inovare

și transfer tehnologic pentru membrii consorțiului;

c) propune planuri de investiții realizate de consorțiu;

d) formulează propuneri de includere în consorțiu, respectiv

de excludere din consorțiu;

e) alte atribuții stabilite de părți prin statutul consorțiului.

(2) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) elaborează strategia de cercetare, dezvoltare și inovare

a consorțiului, ia măsurile necesare pentru realizarea acesteia

și hotărăște în toate problemele științifice;

b) avizează conform proiectele programelor de cercetare

și de relații cu organizațiile de cercetare din străinătate;

c) analizează și avizează conform lucrările de cercetare

efectuate în cadrul consorțiului și propune, când este cazul,

măsuri de îmbunătățire;

d) ia măsuri pentru valorificarea lucrărilor de cercetare;

e) asigură funcționarea periodică a reuniunilor ori a seminarelor

științifice;

f) avizează conform rezultatele concursurilor pentru

ocuparea posturilor de cercetare vacante;

g) asigură respectarea normelor de etică de către cercetătorii

științifici;

h) avizează conform participarea cercetătorilor la congrese,

mese rotunde, conferințe sau cursuri în străinătate;

i) alte atribuții privind activitatea științifică a consorțiului.

Art. 11. — (1) Consorțiul CDI dispune de un buget propriu,

constituit din contribuția membrilor, precum și din sume obținute

din participarea în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare,

conform statutului.

(2) Consorțiul CDI poate desfășura orice alte activități

economice dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în

strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 33/11.I.2023

3



(3) Consorțiul CDI deține în proprietate bunuri necesare

funcționării sale, conform statutului.

(4) Consorțiul CDI angajează personal de cercetare, precum

și personal tehnic și administrativ cu normă întreagă sau cu timp

parțial de lucru, potrivit prevederilor legislației muncii.

SECȚIUNEA a 2-a

Fuziunea organizațiilor de cercetare

Art. 12. — (1) Orice organizație de cercetare poate fuziona,

prin absorbție sau contopire, cu una sau mai multe organizații de

cercetare.

(2) Persoana juridică rezultată din fuziunea mai multor

organizații de cercetare de drept public se înființează prin hotărâre

a Guvernului, inițiată de MCID, la solicitarea respectivelor

organizații de cercetare.

(3) Fuziunea organizațiilor de cercetare se realizează potrivit

prevederilor art. 233—235 din Legea nr. 287/2009, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

(4) Fuziunea prin contopire cu o instituție de învățământ

superior din care rezultă o nouă instituție de învățământ superior

se face potrivit art. 122 din Legea educației naționale nr. 1/2011,

cu modificările și completările ulterioare.

(5) În urma finalizării procesului de evaluare a tuturor

organizațiilor de cercetare de drept public, fiecare organizație

de cercetare primește, cu titlu de recomandare, o listă de

organizații de cercetare cu care poate fuziona, fără a exista

obligativitatea fuziunii cu una sau mai multe dintre organizațiile

de cercetare prevăzute în respectiva listă. Lista nu este

exhaustivă.

Art. 13. — În sensul prezentei legi, sunt asimilate integrării

voluntare și următoarele situații:

a) cumpărarea integrală de către persoanele juridice

prevăzute la art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu

modificările și completările ulterioare, a acțiunilor sau a părților

sociale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 8 din respectiva

ordonanță;

b) deținerea de către persoanele juridice prevăzute la art. 7

din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare, a cel puțin 75% din voturile organelor de

conducere și administrare ale persoanelor juridice prevăzute la

art. 8 din respectiva ordonanță.

SECȚIUNEA a 3-a

Trecerea institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 
în coordonarea instituțiilor de învățământ superior de stat

Art. 14. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 și 19 din

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare, INCD pot trece voluntar, cu păstrarea

personalității juridice, în coordonarea instituțiilor de învățământ

superior de stat acreditate prevăzute la art. 193 alin. (4) lit. b) și c)

din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Trecerea în coordonarea instituțiilor de învățământ

superior de stat se face la solicitarea INCD, cu aprobarea

prealabilă și conformă a organului administrației publice centrale

în coordonarea căruia se află și aprobarea prealabilă și

conformă a senatului instituției de învățământ superior de stat în

coordonarea căruia se realizează trecerea, prin hotărâre a

Guvernului, la propunerea MCID.

(3) Trecerea unui sau mai multor INCD în coordonarea unei

instituții de învățământ superior de stat se realizează doar

cu condiția prezentării și demonstrării prealabile a unui plan

de dezvoltare instituțională a instituției de învățământ superior

de stat, inclusiv a institutelor, care să cuprindă cel puțin

următoarele elemente:

a) modalitatea de dezvoltare a capacității instituționale;

b) modalitatea de dezvoltare a bazei materiale;

c) modalitatea de dezvoltare a standardelor, criteriilor

și indicatorilor de calitate a universității și a institutului;

d) modalitatea de integrare și dezvoltare în Spațiul european

al învățământului superior și în SEC;

e) modalitatea de creștere pe termen scurt, mediu și lung în

clasamentele universitare și ale organizațiilor de cercetare

internaționale.

(4) Modelul și conținutul-cadru al planului prevăzut la alin. (3)

se stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și

digitalizării, care se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Art. 15. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 din

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările

ulterioare, conducerea INCD care trece în coordonarea unei

instituții de învățământ superior de stat se exercită de către

consiliul de administrație, format din 7 sau 9 persoane, din care

fac parte, în mod obligatoriu:

a) 4 reprezentanți ai instituției de învățământ superior de stat

în coordonarea căreia se află INCD, dintre care cel puțin unul

este asistent de cercetare științifică sau cercetător științific;

b) un reprezentant al MCID;

c) președintele consiliului științific al INCD;

d) directorul general al INCD, care este și președintele

consiliului de administrație.

(2) Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în

conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare

adoptat de senatul universitar și hotărăște în toate problemele

privind activitatea INCD, cu excepția celor care, potrivit legii,

sunt date în competența altor organe.

Art. 16. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 22 din

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și

completările ulterioare, activitatea curentă a INCD aflat în

coordonarea unei instituții de învățământ superior de stat este

condusă de directorul general, numit prin decizie a rectorului

instituției, conform rezultatelor concursului organizat potrivit

prevederilor metodologiei elaborate în acest scop de către

senatul universității.

(2) Directorul general, numit în condițiile alin. (1), încheie un

contract de management cu universitatea reprezentată prin

rectorul instituției de învățământ superior de stat în coordonarea

căreia funcționează INCD, conform metodologiei prevăzute la

alin. (1).

Art. 17. — (1) Instituțiile de învățământ superior de stat care

au în coordonare INCD sunt ordonatori secundari de credite.

(2) INCD care trec în coordonarea instituțiilor de învățământ

superior de stat sunt ordonatori terțiari de credite.

(3) Pentru INCD aflate în coordonarea instituțiilor de

învățământ superior de stat, bugetul de venituri și cheltuieli se

aprobă de către consiliul de administrație al universității.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (2) din

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările
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ulterioare, contractarea de credite bancare peste plafonul stabilit

se face cu aprobarea senatului universitar.

(5) Susținerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de

inovare și transfer tehnologic la nivelul INCD se realizează din

fondurile alocate ministerelor de resort și altor autorități publice

centrale, precum și din fondurile administrațiilor publice locale,

instituțiilor de învățământ superior de stat și INCD interesate.

(6) Universitățile pot aloca direct fonduri pentru institutele

naționale, institutele de cercetare-dezvoltare, stațiunile didactice

aflate în coordonare și pot pune la dispoziția acestora baza

materială a instituției de învățământ superior, în mod gratuit.

(7) Institutele naționale pot aloca direct fonduri pentru

instituțiile de învățământ superior în a căror coordonare sunt

și pot pune baza materială proprie la dispoziția acestora, în mod

gratuit.

(8) Celelalte drepturi și obligații ale institutelor naționale

prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările

și completările ulterioare, rămân în vigoare.

Art. 18. — (1) INCD acreditate pot contracta cu organul

administrației publice centrale sau instituția de învățământ

superior de stat în coordonarea căreia funcționează, cu alte

autorități publice centrale, cu autoritățile administrației publice

locale lucrări, bunuri și servicii, solicitate de acestea, în domeniul

de activitate specific.

(2) INCD acreditate pot contracta cu MCID activități

desfășurate pe programul-nucleu de cercetare-dezvoltare al

unităților și instituțiilor respective, avizat de instituția de

învățământ superior de stat în coordonarea căreia funcționează.

(3) INCD pot încheia contracte cu orice persoană juridică de

drept public sau privat în vederea obținerii de finanțări pentru

proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare, numai cu avizul

prealabil al consiliului științific.

CAPITOLUL III

Evaluarea performanței pentru integrarea activității 

de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

Art. 19. — (1) Evaluarea performanței pentru integrarea

activității organizațiilor de cercetare are la bază criterii generale

privind managementul și capacitatea instituțională, rezultatele

activității de cercetare și nivelul receptării acestora pe plan

național și internațional, activitatea de dezvoltare, inovare și

digitalizare, resursele umane, performanțele economico-

financiare, planul strategic de dezvoltare pentru următorii 5 ani

și alte criterii ce sunt reglementate prin norme metodologice

elaborate de către MCID și aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Evaluarea performanței pentru integrarea activității

organizațiilor de cercetare are în vedere cel puțin următoarele

clase de indicatori:

a) productivitatea activității de cercetare-dezvoltare în raport

cu resursele avute la dispoziție, respectiv cu finanțarea de care

a beneficiat organizația de cercetare;

b) impactul socioeconomic al rezultatelor obținute în activitatea

de cercetare-dezvoltare;

c) nivelul de specializare și prestigiul profesional al

personalului de cercetare-dezvoltare ce își desfășoară activitatea

în organizație;

d) măsura în care activitatea organizațiilor răspunde unor

interese publice de importanță națională sau locală;

e) gradul de atragere a fondurilor europene și naționale de

cercetare-dezvoltare;

f) promovarea științei deschise;

g) nivelul de dezvoltare a infrastructurii de cercetare aferente

și gradul de utilizare a acesteia în comun cu alte organizații de

cercetare;

h) promovarea unei culturi a eticii și integrității academice;

i) oportunitățile de angajare, formare și promovare oferite

cercetătorilor aflați la începutul carierei;

j) efectul concret de multiplicare în economia națională

a rezultatelor cercetării;

k) contribuția la știința și cultura națională și mondială;

l) contribuții la creșterea gradului de educație al populației.

(3) Criteriile în funcție de care este efectuată evaluarea sunt

adaptate domeniului de activitate și specificului organizației de

cercetare, respectiv cercetare fundamentală, cercetare aplicativă,

dezvoltare experimentală, inovare. Criteriile de evaluare

în domeniul cercetării fundamentale se elaborează de către MCID

în colaborare cu Academia Română.

(4) La elaborarea criteriilor de evaluare, MCID și Academia

Română consultă Colegiul Consultativ pentru Cercetare-

Dezvoltare și Inovare, Consiliul Național al Cercetării Științifice,

Academia Română și academiile de ramură, Consiliul Național

al Rectorilor, precum și alte instituții cu competențe în domeniu.

(5) Evaluarea performanței pentru integrare este obligatorie

pentru toate organizațiile de cercetare de drept public, precum

și pentru organizațiile de cercetare de drept privat care

intenționează să se integreze cu organizații de cercetare de

drept public. Pentru integrarea realizată doar între organizații de

cercetare de drept privat, evaluarea performanței pentru

integrare este opțională.

(6) Valabilitatea evaluării performanței pentru integrare este

de 5 ani de la momentul finalizării acesteia. Prin excepție,

organizațiile de cercetare interesate pot solicita reevaluarea

dacă au trecut minimum 24 de luni de la evaluarea anterioară.

(7) În vederea evaluării performanței pentru integrare

se înființează o comisie de evaluare, structură independentă

din punctul de vedere al activității de evaluare desfășurate,

fără personalitate juridică, în coordonarea MCID, formată din

28 de membri, dintre care cel puțin 7 sunt experți străini, numiți

prin concurs, pentru un mandat de 5 ani, în temeiul metodologiei

prevăzute la alin. (1). Membrii comisiei de evaluare sunt

independenți în activitatea de evaluare.

(8) În urma evaluării performanței pentru integrare realizată

în condițiile alin. (1) și pe baza scorului de performanță obținut,

organizațiile se clasifică în clasa I, clasa a II-a și clasa a III-a

de performanță.

(9) În cazul organizațiilor de cercetare încadrate în clasa a III-a

de performanță, comisia de evaluare elaborează un plan de

transformare având ca scop creșterea performanței organizației

cel puțin la nivelul clasei a II-a de performanță, aprobat prin ordin

al ministrului cercetării, inovării și digitalizării.

(10) Pentru fiecare activitate de evaluare, comisia de

evaluare utilizează 3 experți independenți, dintre care cel puțin

unul este afiliat unei organizații de cercetare din străinătate.

Criteriile de selectare a experților se aprobă prin normele

prevăzute la alin. (1).

(11) Evaluarea performanței pentru integrare a organizațiilor

de cercetare este prealabilă în vederea integrării lor, cu excepția

integrării în forma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).

(12) Organizațiile de cercetare de drept privat care nu solicită

evaluarea performanței pentru integrare în termen de 180 de

zile de la aprobarea normelor metodologice prevăzute la alin. (1)

și organizațiile de cercetare de drept public care nu se supun
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procesului de evaluare prevăzut la alin. (5) nu mai pot participa

la competițiile de proiecte din Planul național de cercetare,

dezvoltare și inovare, denumit în continuare PNCDI, în cadrul

cărora aplicanții sunt organizații de cercetare.

(13) MCID adoptă regulamentul de organizare și funcționare

al comisiei de evaluare aprobat prin ordin al ministrului

cercetării, inovării și digitalizării.

(14) Rezultatele evaluării performanței pentru integrare și

planul de transformare se aprobă prin ordin al ministrului și se

publică pe pagina de internet a MCID.

(15) Organizațiile de cercetare încadrate în clasele I și a II-a de

performanță pentru integrare sunt considerate acreditate din

punctul de vedere al activității de cercetare, dezvoltare și inovare

în sensul art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările

și completările ulterioare, pe toată durata de valabilitate a evaluării

performanței pentru integrare, fără a mai fi necesară o evaluare

suplimentară în vederea acreditării.

Art. 20. — Organizațiile de cercetare care se încadrează în

clasele I și a II-a de performanță pot să se integreze cu

organizații de cercetare care se află în oricare dintre cele 3 clase

de performanță prevăzute la art. 19 alin. (8).

Art. 21. — (1) Organizațiile de cercetare care, pe baza

scorului de performanță obținut, se încadrează în clasa a III-a

de performanță au obligația de a lua măsuri pentru creșterea

performanței organizației de cercetare prin una dintre

următoarele modalități:

a) prin integrarea cu organizații de cercetare încadrate în

clasa I sau a II-a de performanță în termen de 24 de luni de la

data publicării ordinului prevăzut la art. 19 alin. (14);

b) prin implementarea, în termen de 24 de luni, a planului de

transformare prevăzut la art. 19 alin. (9).

(2) Organizațiile încadrate în clasa a III-a de performanță

care nu iau una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b)

nu mai pot participa la competițiile de proiecte din PNCDI la care

aplicanții sunt organizații de cercetare.

(3) La finalul perioadei de implementare a planului de

transformare, organizațiile de cercetare prevăzute la alin. (1)

care au optat pentru această măsură se reevaluează, iar dacă

clasificarea acestora se menține în clasa a III-a de performanță,

aceste organizații de cercetare nu mai pot participa la

competițiile de proiecte din PNCDI la care aplicanții sunt

organizații de cercetare.

(4) Persoana juridică rezultată în urma integrării organizațiilor

de cercetare păstrează clasificarea în clasa obținută de

participantul la integrare care a realizat cel mai bun scor de

performanță, pe toată durata valabilității evaluării.

(5) Organizațiile de cercetare care se integrează în forma

prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) își păstrează clasificarea în

clasa obținută pe toată durata valabilității evaluării.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazul fuziunii

prin absorbție se păstrează clasa de performanță a absorbantului.

CAPITOLUL IV

Stimularea integrării organizațiilor de cercetare

Art. 22. — (1) Organizațiile de cercetare, înființate potrivit

prevederilor prezentei legi, beneficiază de scheme de ajutor de

stat pentru facilitarea, respectiv dezvoltarea integrării.

(2) Schema de ajutor de stat se elaborează în acord cu

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014

privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat,

precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței

nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. — (1) MCID sprijină integrarea organizațiilor de

cercetare printr-o politică de finanțare complementară stimulativă.

(2) Organizațiile de cercetare clasificate în clasa I de

performanță beneficiază de finanțare dedicată, reprezentând un

cuantum de minimum 25% din fondurile alocate competițiilor de

proiecte din PNCDI în cadrul cărora aplicanții sunt organizații de

cercetare.

(3) MCID elaborează un program specific inclus în PNCDI,

având în fiecare an un buget de minimum 5% din bugetul PNCDI

pe respectivul an, prin care organizațiile de cercetare rezultate

în urma integrării în una dintre formele prevăzute la art. 3

alin. (1) lit. a) sau b) și INCD și instituțiile de învățământ superior

care s-au integrat în forma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c)

pot beneficia de o finanțare adițională de performanță, acordată

în sistem competitiv.

(4) Începând cu anul următor celui intrării în vigoare a

prezentei legi, procentul prevăzut la alin. (2) se stabilește anual,

prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în funcție

de numărul de organizații de cercetare clasificate în clasa I de

performanță existente la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

CAPITOLUL V

Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 24. — Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind

cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august

2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Unitățile de cercetare-dezvoltare organizate

ca institute naționale sau ca instituții publice se înființează,

se reorganizează sau se desființează prin hotărâre a Guvernului,

dacă legea nu prevede altfel.

(2) Prin hotărârea Guvernului de înființare, de organizare și

funcționare a unităților de cercetare-dezvoltare prevăzute la

alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul și

patrimoniul, precum și bunurile din domeniul public prevăzute

în anexele nr. 2—4 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăți

cu capital majoritar de stat se înființează, se reorganizează sau

se dizolvă prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării

generale a acționarilor.”

2. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 18. — (1) Înființarea institutului național se face prin

hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind

îndeplinirea condițiilor pentru acreditare, conform prevederilor

art. 33, la propunerea autorității de stat pentru cercetare-

dezvoltare.

(2) Înființarea și acreditarea unui institut național trebuie să

asigure concentrarea resurselor financiare și umane din

domeniile de cercetare ale institutului.

(3) Evaluarea capacității de cercetare-dezvoltare pentru

acreditarea unui institut național se realizează în conformitate

cu prevederile art. 33.
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(4) Institutul național care, în urma evaluării, nu obține

acreditarea sau reacreditarea, se reorganizează sau se

desființează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritatea

de stat pentru cercetare-dezvoltare.”

Art. 25. — (1) În vederea aplicării prevederilor art. 9 alin. (1),

ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării se emite în

termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

legi și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În vederea aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) lit. e),

normele metodologice privind numirea expertului străin se

stabilesc prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării

în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

legi și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În vederea aplicării prevederilor art. 16, normele

metodologice se elaborează de către MCID și se aprobă prin

ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în termen

de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi

și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) În vederea aplicării prevederilor art. 19, normele

metodologice se elaborează de către MCID și se adoptă prin

hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 120 de zile de la

data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) În vederea aplicării prevederilor art. 19 alin. (13), ordinul

ministrului cercetării, inovării și digitalizării se aprobă în termen

de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În vederea aplicării prevederilor art. 22, schema de ajutor

de stat se elaborează de către MCID și se adoptă prin hotărâre

a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării

în vigoare a prezentei legi.

(7) În vederea aplicării prevederilor art. 23 alin. (1) și (2),

metodologia privind criteriile și standardele de finanțare

se adoptă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 120 de zile

de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(8) În vederea aplicării prevederilor art. 23 alin. (3), programul

specific se elaborează de către MCID și se adoptă prin hotărâre

a Guvernului, în termen de 120 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentei legi.

Art. 26. — Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii 

privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare,

dezvoltare și inovare din România în Spațiul European 

de Cercetare, precum și pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 

privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind integrarea voluntară a organizațiilor

de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare,

precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea

științifică și dezvoltarea tehnologică și se dispune publicarea acestei legi

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 42.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. 25.



O R D O N A N Ț E  Ș I  H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă

pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, 

prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere — ROADPOL, precum 

și pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății

cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
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Art. 1. — (1) Se aprobă plata cotizației financiare anuale

pentru participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției

Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere, denumită în

continuare ROADPOL.

(2) Pentru anul 2022, cotizația financiară reprezintă

echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro.

(3) Începând cu anul 2023, plata cotizației financiare

prevăzute la alin. (1) se asigură în limita echivalentului în lei al

sumei stabilite conform statutului ROADPOL.

(4) Se aprobă plata cotizațiilor financiare restante, aferente

anilor 2019—2021, în valoare de 5.000 euro/an, pentru

participarea Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la

ROADPOL.

(5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2)—(4) se

calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii

Naționale a României, valabil la data efectuării plății.

(6) Sumele prevăzute la alin. (2)—(4) se asigură de la

bugetul de stat, cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit

legii, Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 2. — La anexa nr. 1 punctul II din Ordonanța Guvernului

nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile

internaționale interguvernamentale la care România este parte,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din

29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu

modificările și completările ulterioare, numărul curent 90 se

modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 3. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, art. 1

din Legea nr. 240/2020 pentru aprobarea plății cotizației anuale în

vederea participării Poliției Române la Rețeaua Polițiilor Rutiere

din Europa — TISPOL, 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, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1041 din 6 noiembrie 2020, se abrogă.

Nr.

crt.

Denumirea organizației Sediul Anul înființării

Anul aderării

României

Instituția română 

care coordonează relațiile

cu organizația

internațională respectivă

Explicații

„90 Rețeaua Europeană

a Polițiilor Rutiere —

ROADPOL

Munster —

Germania

1996 2003 Inspectoratul General

al Poliției Române

ROADPOL

(Rețeaua Europeană 

a Polițiilor Rutiere) are

calitatea de succesor al

TISPOL (Rețeaua Polițiilor

Rutiere din Europa) și

continuă să îndeplinească

toate sarcinile, activitățile

și proiectele fostei

organizații.”

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul afacerilor externe,

Luca-Alexandru Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 11 ianuarie 2023.

Nr. 1.



GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă

pentru modificarea art. 4

2

din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, 

în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică 

și securitate națională și ale persoanelor private de libertate

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
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Articol unic. — Articolul 4

2

din Ordonanța Guvernului

nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale

personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și

securitate națională și ale persoanelor private de libertate,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din

9 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 4

2

. — (1) Persoanele private de libertate aflate în

centrele de reținere și arestare preventivă pot fi hrănite de către

unitățile de poliție în cadrul cărora sunt organizate și funcționează

aceste centre, de alte unități ale Ministerului Afacerilor Interne cu

sediul în respectiva unitate administrativ-teritorială sau de către

unitățile din sistemul administrației penitenciarelor.

(2) Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei între

unitățile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit convențiilor

încheiate între acestea.

(3) În situația în care, din motive obiective, hrănirea nu se

poate realiza în modalitățile prevăzute la alin. (1), la solicitarea

scrisă a șefilor centrelor de reținere și arestare preventivă,

conducătorii unităților de poliție prevăzute la alin. (1) pot aproba

ca hrănirea să se asigure prin operatori economici de profil. 

(4) În solicitarea scrisă prevăzută la alin. (3), șefii centrelor de

reținere și arestare preventivă prezintă motivele obiective care

justifică propunerea ca hrănirea să se realizeze prin operatori

economici de profil.

(5) Atribuirea către operatorii economici de profil a

contractelor de achiziție a hrănirii se efectuează în conformitate

cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul

achizițiilor publice, în limita plafonului caloric și a structurii

normelor de hrană la care au dreptul persoanele prevăzute la

alin. (1).”

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare 

în contul special prevăzut la art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare

pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare 

la perimetre petroliere offshore și onshore de adâncime

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (8) din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri

necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere

offshore și onshore de adâncime, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — (1) Se alocă suma de 335 milioane de lei din

disponibilul existent în contul prevăzut la art. 20 alin. (8) din

Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru

implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore și

onshore de adâncime, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, în vederea plății sumelor acordate ca

măsuri de sprijin pentru clienții casnici și clienții noncasnici

potrivit dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața

de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—

31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea

unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările

și completările ulterioare.

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală este

autorizată să alimenteze contul prevăzut la art. 15 alin. (6) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările

și completările ulterioare, cu suma prevăzută la alin. (1), în

termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei

hotărâri. 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

București, 11 ianuarie 2023.

Nr. 2.

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu 

București, 11 ianuarie 2023.

Nr. 8.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

O R D I N

pentru publicarea Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU

2662 (2022)

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008

privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin

Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și

completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I,

a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 2662 (2022), prevăzută în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniela Anda Grigore Gîtman,

secretar de stat

București, 28 decembrie 2022.

Nr. 3.267.

ANEXĂ
Organizația Națiunilor Unite

S/RES/2662 (2022)

Distribuție: generală

17 noiembrie 2022

R E Z O L U Ț I A  2662 (2022)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 9196-a reuniuni, la 17 noiembrie 2022

Consiliul de Securitate,

reamintind toate hotărârile sale anterioare și declarațiile

președintelui său cu privire la situația din Somalia,

reafirmându-și respectul pentru suveranitatea, integritatea

teritorială, independența politică și unitatea Somaliei,

lăudând sprijinul acordat de Uniunea Africană prin

intermediul Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM), în

prezent, Misiunea de tranziție a Uniunii Africane în Somalia

(ATMIS), de Organizația Națiunilor Unite prin intermediul Misiunii

de asistență a Organizației Națiunilor Unite în Somalia

(UNSOM), al Biroului de sprijin al Organizației Națiunilor Unite

pentru Somalia (UNSOS) și prin intermediul agențiilor, fondurilor

și programelor sale, de Grupul de experți pentru Somalia, atât

pentru Somalia, cât și pentru Comitetul 751, precum și de

partenerii bilaterali ai Somaliei,

îndemnând Somalia să continue să codifice și să pună în

aplicare politici de gestionare a armelor și munițiilor, inclusiv

dezvoltarea continuă a unui sistem responsabil de distribuire și

urmărire a armelor pentru toate instituțiile de securitate și de

poliție somaleze, recunoscând că gestionarea eficientă a

armelor și munițiilor este responsabilitatea Guvernului Federal al

Somaliei (FGS) și a statelor membre federale din Somalia

(FMS),

exprimându-și sprijinul pentru FGS în eforturile sale de a

reconstrui țara, de a contracara amenințarea terorismului și de

a pune capăt traficului de arme și muniții și exprimându-și, de

asemenea, intenția de a se asigura că măsurile din prezenta

rezoluție vor permite FGS să realizeze aceste obiective, luând

act de faptul că situația de securitate din Somalia continuă să

necesite aceste măsuri, inclusiv controlul strict al circulației

armelor, dar afirmând că va monitoriza în permanență situația

din Somalia și că va fi pregătit să revizuiască oportunitatea

măsurilor cuprinse în prezenta rezoluție, inclusiv orice

modificare, suspendare sau ridicare a măsurilor, după caz, în

funcție de progresele înregistrate și de respectarea prezentei

rezoluții,

exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la faptul că

gruparea teroristă Al-Shabaab continuă să reprezinte o

amenințare gravă la adresa păcii, securității și stabilității

Somaliei și a regiunii și exprimându-și, de asemenea,

îngrijorarea cu privire la prezența continuă în Somalia a filialelor

asociate cu ISIL/Da’esh,

condamnând în cei mai fermi termeni posibili atacurile

teroriste din Somalia și din statele învecinate, exprimându-și

profunda îngrijorare față de pierderile de vieți omenești civile

cauzate de aceste atacuri, reiterându-și hotărârea de a sprijini



eforturile cuprinzătoare de reducere a amenințării reprezentate

de Al-Shabaab și îndemnând liderii somalezi să colaboreze în

lupta împotriva terorismului,

subliniind importanța unei abordări holistice și sensibile la

dimensiunea de gen pentru combaterea terorismului și a

extremismului violent care conduce la terorism, în conformitate

cu dreptul internațional aplicabil, precum și a eforturilor de

abordare a dimensiunilor guvernanței, securității, stabilizării și

reconcilierii, drepturilor omului, umanitare, dezvoltării și celor

socioeconomice ale problemei, inclusiv a ocupării forței de

muncă în rândul tinerilor și a eradicării sărăciei, și subliniind

importanța cooperării regionale și internaționale pentru a

combate terorismul, a dezorganiza finanțarea terorismului și a

fluxurilor financiare ilicite și a opri traficul de arme,

reafirmând că terorismul nu poate și nu ar trebui să fie

asociat cu nicio religie, naționalitate, civilizație sau grup etnic,

condamnând încercările grupărilor teroriste de a elabora

narațiuni distorsionate care se bazează pe interpretarea și

prezentarea eronată a religiei pentru a justifica violența și pentru

a populariza încercările lor de a submina Somalia și regiunea,

exprimându-și îngrijorarea cu privire la exploatarea de către

acestea a tehnologiilor informației și comunicațiilor, inclusiv prin

intermediul internetului, în special a mijloacelor de comunicare

socială, în scopuri teroriste, cum ar fi propaganda, și sprijinind

eforturile reînnoite ale guvernului Somaliei de a contracara

narațiunile Al-Shabaab,

lăudând rolul jucat de FGS, de statele membre și de

organizațiile regionale în suprimarea pirateriei și a jafurilor

armate în largul coastelor Somaliei și îndemnând la dezvoltarea

continuă a unei abordări coordonate, conduse de Somalia, în

dezvoltarea sectorului guvernanței maritime a Somaliei, inclusiv

prin formarea Grupului de lucru pentru marina somaleză și

garda de coastă și prin sprijinirea instituțiilor maritime din

Somalia,

exprimându-și îngrijorarea serioasă cu privire la situația

umanitară din Somalia, încurajând statele să își intensifice

sprijinul umanitar acordat Somaliei și solicitând tuturor părților

la conflict să permită și să faciliteze, în conformitate cu

dispozițiile relevante ale dreptului internațional, inclusiv ale

dreptului umanitar internațional aplicabil, și într-un mod

compatibil cu principiile directoare ale Organizației Națiunilor

Unite privind asistența umanitară de urgență (Hotărârea 46/182

a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite), inclusiv

umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența,

furnizarea rapidă și neîngrădită a asistenței umanitare necesare

pentru a sprijini persoanele aflate în nevoie în Somalia și

reamintind că Comitetul instituit în temeiul Hotărârii 751 (1992)

poate desemna persoanele sau entitățile care se angajează în

obstrucționarea furnizării de asistență umanitară în Somalia sau

a accesului la asistența umanitară sau a distribuirii acesteia în

Somalia,

condamnând cu fermitate luarea deliberată ca țintă a civililor,

inclusiv a personalului umanitar, și a obiectelor civile în situații de

conflict, precum și utilizarea fără discriminare a armelor în

zonele populate și consecințele acestora asupra populației

civile, făcând apel la toate părțile implicate în conflictul din

Somalia să se abțină de la astfel de practici în conformitate cu

obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional, inclusiv

al dreptului internațional umanitar,

exprimându-și îngrijorarea cu privire la rapoartele continue

privind corupția și deturnarea resurselor publice în Somalia și

solicitând autorităților guvernamentale somaleze să continue

eforturile de combatere a corupției, să consolideze gestionarea

administrativă, să îmbunătățească transparența financiară, să

utilizeze în mod corespunzător resursele publice și să continue

să accelereze ritmul reformelor,

constatând cu îngrijorare că Somalia rămâne una dintre cele

mai mortale zone de conflict pentru copii, după cum se

subliniază în Raportul 2022 al secretarului general privind copiii

și conflictele armate, constatând, de asemenea, cu îngrijorare

nivelurile ridicate de recrutare a copiilor în conflicte armate, cu

încălcarea dreptului internațional, și nivelurile ridicate de răpiri,

Al-Shabaab continuând să fie principalul autor, și îndemnând

autoritățile guvernului somalez să își intensifice în continuare

eforturile de abordare a celor „șase încălcări grave” împotriva

copiilor identificate de secretarul general, inclusiv prin punerea

în aplicare a unor măsuri în conformitate cu Hotărârea 2467

(2019),

luând act cu îngrijorare de contrabanda și traficul de arme,

echipamente militare și muniții și îndemnând autoritățile

guvernamentale somaleze să ia măsuri adecvate pentru a

identifica contrabandiștii și a-i trage la răspundere,

stabilind că situația din Somalia continuă să constituie o

amenințare la adresa păcii și securității internaționale în regiune,

acționând în temeiul capitolului VII din Carta Organizației

Națiunilor Unite,

1. reamintește deciziile sale din Rezoluția 2628 (2022) de a

autoriza ATMIS și salută cooperarea reînnoită între toate părțile

interesate pentru a pune în aplicare mandatul său în sprijinul

Planului de tranziție pentru Somalia (STP) și al Arhitecturii de

securitate națională și pentru a da Somaliei posibilitatea de a-și

asuma progresiv o mai mare responsabilitate pentru propria

securitate;

2. subliniază că obiectivul său, prin prezenta rezoluție, este

de a stabili un cadru consolidat, pe baza evaluării tehnice a

capacității de gestionare a armelor și munițiilor din Somalia

(S/2022/698), și luând act de raportul final al Grupului de experți

(S/2022/754) și de recomandările Biroului Națiunilor Unite

pentru combaterea criminalității legate de droguri (UNODC),

pentru a promova consolidarea statului și a păcii în Somalia,

pentru a învinge Al-Shabaab și pentru a completa mandatele

UNSOM și ATMIS, inclusiv, în special, prin:

(a) sprijinirea gestionării armelor și munițiilor și a reformei

sectorului de securitate în Somalia (pilonul 1); și

(b) degradarea amenințării reprezentate de Al-Shabaab

(pilonul 2).

Pilonul 1 — Sprijinirea gestionării armelor și munițiilor

și a reformei sectorului de securitate în Somalia și a

embargoului parțial asupra armelor

3. Subliniază faptul că o gestionare eficientă a armelor și

munițiilor va reduce capacitatea Al-Shabaab și a altor actori care

intenționează să submineze pacea și securitatea în Somalia și

în regiune de a obține arme și muniții și va reduce amenințarea

la adresa păcii și securității reprezentată de teroriști, în Somalia

și în statele vecine;

4. subliniază responsabilitatea autorităților guvernamentale

somaleze de a asigura gestionarea, depozitarea și securitatea

în condiții de siguranță și eficacitate a stocurilor lor de arme,

muniții și alte echipamente militare, precum și distribuirea

acestora, inclusiv punerea în aplicare a unui sistem care să

permită urmărirea acestor echipamente și bunuri militare până

la nivel de unitate;

5. invită autoritățile guvernului somalez:

(a) să se angajeze și să coopereze în continuare în vederea

punerii în aplicare a Strategiei naționale de gestionare a armelor

și munițiilor;

(b) să instituie un sistem de contabilitate a munițiilor și să

construiască suficiente depozite de armament și zone de

depozitare a munițiilor pentru a consolida capacitatea de

gestionare a stocurilor; și

(c) să promoveze în continuare profesionalizarea, formarea

și consolidarea capacităților instituțiilor de securitate și de poliție

somaleze;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 33/11.I.2023

11



6. salută evaluarea tehnică a capacității de gestionare a

armelor și munițiilor din Somalia (S/2022/698), felicită Somalia

pentru progresele înregistrate, în special în ceea ce privește

gestionarea armelor, și aprobă recomandările evaluării tehnice;

7. salută obiectivele de referință propuse în urma evaluării

tehnice și îndeamnă autoritățile guvernamentale somaleze să

colaboreze pentru a le îndeplini pe deplin;

8. solicită comunității internaționale să ofere sprijin

suplimentar pentru dezvoltarea capacității de gestionare a

armelor și munițiilor în Somalia, cu un accent deosebit pe

depozitarea armelor și munițiilor, pe asistența tehnică și pe

consolidarea capacităților, și încurajează partenerii să își

coordoneze eforturile pentru a sprijini Somalia în vederea punerii

în aplicare a cerințelor prezentei rezoluții;

9. reafirmă că autoritățile guvernamentale somaleze, în

cooperare cu ATMIS, documentează și înregistrează toate

armele și echipamentele militare capturate în cadrul

operațiunilor ofensive sau în cursul îndeplinirii mandatelor lor,

inclusiv:

(a) înregistrarea tipului și a numărului de serie al armei și/sau

al muniției;

(b) fotografierea tuturor articolelor și a marcajelor relevante;

(c) facilitarea inspecției de către Grup a tuturor articolelor

militare înainte de redistribuirea sau distrugerea acestora; și

(d) încurajează FGS și Uniunea Africană să actualizeze și să

pună în aplicare Procedura standard de operare armonizată

AMISOM-FGS privind managementul armelor de calibru mic și

armamentului ușor recuperate și încurajează, de asemenea,

comunitatea internațională să sprijine FGS și UA în această

privință;

10. decide că toate statele, în scopul instaurării păcii și

stabilității în Somalia prin împiedicarea Al-Shabaab și a altor

actori care intenționează să submineze pacea și securitatea în

Somalia și în regiune de a obține arme și muniții, trebuie să ia

măsurile necesare pentru a împiedica toate livrările de arme și

echipamente militare către Somalia, inclusiv interzicerea

finanțării tuturor achizițiilor și livrărilor de arme și echipamente

militare și a furnizării directe sau indirecte de consultanță

tehnică, asistență financiară și de altă natură, precum și de

formare în legătură cu activitățile militare, cu excepția cazului în

care beneficiarul este reprezentat de instituțiile de securitate și

de poliție din Somalia la nivel național și local, care sunt

exceptate, sub rezerva procedurilor prevăzute la punctele 11,

14, 15 și 18 din prezenta rezoluție, sau în cazul în care

beneficiarul este exceptat în conformitate cu punctul 21 din

prezenta rezoluție;

11. decide că alineatul (10) nu se aplică livrărilor de arme și

echipamente militare sau furnizării de consultanță tehnică,

asistență financiară și de altă natură și formare legată de

activități militare, destinate exclusiv dezvoltării instituțiilor de

securitate și de poliție din Somalia, pentru a asigura securitatea

poporului somalez, cu excepția articolelor din anexele A și B la

prezenta rezoluție, care fac obiectul procedurilor prevăzute la

alineatele (14) și (15) din prezenta rezoluție;

12. reafirmă că armele și echipamentele militare vândute sau

furnizate în conformitate cu derogarea prevăzută la punctul 11

din prezenta rezoluție nu vor fi revândute, transferate sau puse

la dispoziția niciunei persoane sau entități care nu se află în

serviciul destinatarului căruia i-au fost vândute sau furnizate

inițial, al statului vânzător sau furnizor sau al organizației

internaționale, regionale sau subregionale;

13. își confirmă angajamentul de a colabora cu Somalia

pentru a se asigura că procedurile prevăzute la punctele 14 și 15

și în anexele A și B sunt ridicate progresiv, în funcție de

progresele înregistrate în raport cu obiectivele de referință

stabilite în evaluarea tehnică (S/2022/698);

14. decide că livrările de articole din anexa A la prezenta

rezoluție, destinate exclusiv dezvoltării instituțiilor de securitate

și de poliție din Somalia, pentru a asigura securitatea poporului

somalez, pot fi furnizate în absența unei decizii negative din

partea Comitetului în termen de cinci zile lucrătoare de la

primirea unei notificări din partea Somaliei sau a statului sau a

organizației internaționale, regionale sau subregionale care

furnizează asistență;

15. decide că livrările de articole din anexa B la prezenta

rezoluție, destinate exclusiv dezvoltării instituțiilor de securitate

și de poliție din Somalia, pentru a asigura securitatea poporului

somalez, fac obiectul unei notificări către Comitet pentru

informare, transmisă cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de

către Somalia sau de către statul sau organizația internațională,

regională sau subregională care furnizează asistența;

16. reafirmă că toate notificările ar trebui să includă:

(a) detalii privind producătorul și furnizorul de arme și

echipamente militare, inclusiv numerele de serie;

(b) o descriere a armelor și a muniției, inclusiv tipul, calibrul

și cantitatea;

(c) data și locul de livrare propuse; și

(d) toate informațiile relevante referitoare la unitatea de

destinație prevăzută sau la locul de depozitare prevăzut;

17. decide că autoritățile somaleze au responsabilitatea

principală de a notifica Comitetul, în conformitate cu punctele

14 și 15, cu privire la orice livrare de arme și echipamente

militare către instituțiile de securitate și de poliție somaleze;

18. hotărăște că, în cazul în care se aplică alineatele (14)

sau (15), Somalia sau statul furnizor sau organizația

internațională, regională sau subregională care furnizează

asistența trebuie, în termen de cel mult 30 de zile de la livrarea

armelor și echipamentelor militare, să transmită Comitetului o

notificare ulterioară livrării, sub forma unei confirmări scrise a

finalizării oricărei livrări, inclusiv numerele de serie ale armelor

și echipamentelor militare livrate, informațiile privind transportul,

conosamentul, listele de încărcătură sau listele de ambalare,

precum și locul specific de depozitare;

19. solicită Secretariatului să elaboreze, în consultare cu

FGS și spre aprobare de către Comitet, un model de formular

pentru cererile de aprobare prealabilă, notificările și notificările

ulterioare livrării, pentru a asigura coerența comunicărilor;

20. își reafirmă solicitarea ca toate notificările referitoare la

punctele 14, 15 și 18, transmise Comitetului pentru informare, să

fie retransmise de către acesta organismului național de

coordonare corespunzător din Somalia, Biroul de Securitate

Națională;

21. decide că alineatul (10) nu se aplică față de:

(a) livrările de arme sau de echipament militar sau furnizarea

de consultanță tehnică, asistență financiară și de altă natură și

formare în legătură cu activitățile militare destinate exclusiv

sprijinirii sau utilizării de către:

(i) personalul Organizației Națiunilor Unite, inclusiv

Misiunea de asistență a Organizației Națiunilor Unite

în Somalia (UNSOM);

(ii) Misiunea de tranziție a Uniunii Africane în Somalia

(ATMIS) și partenerii săi strategici, care acționează

exclusiv în temeiul celui mai recent concept strategic

de operațiuni al Uniunii Africane și în cooperare și

coordonare cu ATMIS; și,

(iii) activitățile de formare și de sprijin ale Uniunii

Europene, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii și

Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii, precum

și orice alte forțe de stat care fie operează în cadrul
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STP, fie au un acord privind statutul forțelor sau un

memorandum de înțelegere cu FGS pentru a servi

scopurilor prezentei rezoluții, cu condiția ca acestea

să informeze Comitetul cu privire la încheierea unor

astfel de acorduri;

(b) proviziile de îmbrăcăminte de protecție, inclusiv veste

antiglonț și căști militare, exportate temporar în Somalia de către

personalul Organizației Națiunilor Unite, reprezentanții mass-

media și lucrătorii umanitari și de dezvoltare, precum și de către

personalul asociat, numai pentru uz personal;

(c) livrarea de echipamente militare neletale de către state

sau organizații internaționale, regionale sau subregionale

destinate exclusiv utilizării umanitare sau de protecție; și 

(d) intrarea în porturile somaleze pentru vizite temporare a

navelor care transportă arme și echipamente militare în scopuri

defensive, cu condiția ca astfel de articole să rămână în

permanență la bordul acestor nave [astfel cum s-a afirmat

anterior la punctul 3 din Rezoluția 2244 (2015)]; și

confirmă că va continua să revizuiască toate procesele de

notificare necesare și scutirile.

Pilonul 2 — Degradarea amenințării reprezentate de Al-

Shabaab

22. Reiterează faptul că Al-Shabaab reprezintă o amenințare

la adresa păcii și securității în Somalia și că activitățile sale

teroriste și de altă natură reprezintă o amenințare la adresa

securității în regiune și subliniază necesitatea de a degrada Al-

Shabaab prin sancțiuni specifice și prin perturbarea finanțelor

sale, prin reducerea amenințării reprezentate de dispozitivele

explozive improvizate și prin îmbunătățirea cunoașterii

domeniului maritim;

23. subliniază importanța unei abordări holistice și sensibile

la dimensiunea de gen pentru combaterea terorismului și a

extremismului violent care conduce la terorism, desfășurată în

conformitate cu dreptul internațional aplicabil, precum și a

eforturilor de abordare a dimensiunilor guvernanței, securității,

stabilizării și reconcilierii, drepturilor omului, umanitare,

dezvoltării și a celor socioeconomice ale provocării, inclusiv a

ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și a eradicării sărăciei;

24. își reafirmă angajamentul de a sprijini Somalia și

regiunea pentru a reduce această amenințare și decide că, de

la data adoptării prezentei rezoluții, denumirea Comitetului

Consiliului de Securitate instituit în temeiul Rezoluției 751 (1992)

privind Somalia va fi cunoscută de acum înainte sub denumirea

de „Comitetul Consiliului de Securitate instituit în temeiul

Rezoluției 751 (1992) privind Al-Shabaab”;

25. recunoaște că amenințarea la adresa securității este

complexă și necesită un răspuns combinat, militar și nemilitar,

pe lângă măsurile prezentate în cadrul pilonului 1, care sunt

menite să consolideze Somalia și să învingă Al-Shabaab, și este

de acord să continue eforturile de a degrada Al-Shabaab și de

a consolida pacea și securitatea prin următoarele măsuri.

2a: Sancțiuni țintite

26. Reamintește deciziile sale din Rezoluția 1844 (2008),

care a impus sancțiuni țintite, precum și din Rezoluțiile 2002

(2011) și 2093 (2013), care au extins criteriile de listare, și

reamintește deciziile sale din Rezoluțiile 2060 (2012) și 2444

(2018) și decide, de asemenea, că măsurile prevăzute la

punctele 1, 3 și 7 din Rezoluția 1844 (2008) se aplică, de

asemenea, persoanelor fizice, iar dispozițiile de la punctele 3 și

7 din rezoluția respectivă se aplică, de asemenea, entităților

desemnate de Comitet:

(a) care s-au implicat în acte care au amenințat pacea,

securitatea sau stabilitatea Somaliei, inclusiv acte care au

amenințat procesul de pace și de reconciliere din Somalia, sau

care au amenințat prin forță guvernul federal al Somaliei sau

ATMIS sau care au oferit sprijin pentru astfel de acte; și

(b) care au fost asociate cu Al-Shabaab; actele și activitățile

care indică faptul că o persoană sau o entitate este asociată cu

Al-Shabaab și, prin urmare, este eligibilă pentru a fi desemnată

de către comitet includ:

(i) participarea la finanțarea, planificarea, facilitarea,

pregătirea sau săvârșirea de acte sau activități de

către Al-Shabaab, în colaborare cu Al-Shabaab, sub

numele, în numele sau în sprijinul Al-Shabaab;

(ii) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme și

materiale conexe către Al-Shabaab; și

(iii) recrutarea pentru sau sprijinirea în alt mod a actelor

sau activităților Al-Shabaab sau ale oricărei celule,

filiale, grupări scindate sau derivate a acesteia;

27. își reiterează solicitarea adresată statelor membre de a

asista Grupul de experți în cadrul investigațiilor sale și de a

solicita autorităților guvernamentale somaleze, ATMIS și

partenerilor să împărtășească informații cu Grupul de experți cu

privire la comportamente sau activități, în special ale Al-Shabaab

și ale altor actori care au intenția de a submina pacea și

securitatea în Somalia, în cazul în care sunt acoperite de

criteriile de listare;

28. reafirmă că, fără a aduce atingere programelor de

asistență umanitară desfășurate în altă parte, măsurile impuse

la alineatul (3) din Rezoluția 1844 (2008) nu se aplică plății

fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice

necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenței

umanitare necesare de urgență în Somalia, de către Organizația

Națiunilor Unite, agențiile sau programele sale specializate,

organizațiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării

Generale a Organizației Națiunilor Unite care furnizează

asistență umanitară și partenerii lor de punere în aplicare,

inclusiv organizațiile neguvernamentale finanțate bilateral sau

multilateral care participă la Planul de răspuns umanitar al

Organizației Națiunilor Unite pentru Somalia.

2b: Perturbarea finanțelor Al-Shabaab

29. Ia act cu îngrijorare de capacitatea Al-Shabaab de a

genera venituri și de a spăla, stoca și transfera resurse, de a

desfășura activități teroriste și de a destabiliza Somalia și

regiunea și solicită autorităților guvernamentale somaleze, în

colaborare cu partenerii internaționali, după caz, să continue să

elaboreze, sub conducerea FGS, un plan cuprinzător de

perturbare a finanțelor Al-Shabaab;

30. solicită FGS să continue să colaboreze cu autoritățile

financiare somaleze, cu instituțiile financiare din sectorul privat

și cu comunitatea internațională cu scopul:

(a) de a identifica, evalua și atenua riscurile de spălare a

banilor și de finanțare a terorismului;

(b) de a ameliora conformitatea (inclusiv proceduri

îmbunătățite de cunoaștere a clientelei și de diligență);

(c) de a consolida supravegherea și punerea în aplicare,

inclusiv prin creșterea numărului de raportări către Banca

Centrală a Somaliei și către Centrul de raportare financiară, în

conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și a

finanțării terorismului (2016), precum și cu Regulamentul privind

banii mobili (2019);

(d) de a acorda prioritate dezvoltării continue a unui sistem

național de identificare securizat pentru a îmbunătăți accesul

financiar și conformitatea și pentru a combate finanțarea

terorismului;

(e) de a îmbunătăți monitorizarea, raportarea și investigațiile

privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, asigurându-se

în același timp că entitățile financiare transmit rapoarte privind

tranzacțiile suspecte și tranzacțiile mari în numerar proporțional

cu riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în

Somalia, astfel cum se prevede în Legea privind combaterea

spălării banilor și a finanțării terorismului; și
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(f) de a elabora un plan de atenuare a riscurilor pe care le

generează Al-Shabaab pentru personalul care lucrează în roluri

de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în

cadrul autorităților naționale competente și al sectorului privat;

31. invită FGS să amelioreze colaborarea și coordonarea

între agențiile de reglementare și de aplicare a legii și să

întreprindă abordări coordonate și comune în ceea ce privește

investigațiile privind finanțarea terorismului și să pună în aplicare

strategii de dezorganizare pentru a contracara finanțele

Al-Shabaab și exploatarea de către aceasta a sistemului

financiar licit;

32. solicită FGS, UNODC și Grupului de experți să continue

schimbul de informații cu privire la operațiunile Al-Shabaab și să

continue să colaboreze cu părțile interesate pentru a elabora un

plan de perturbare a operațiunilor Al-Shabaab și a exploatării

sistemului financiar licit de către Al-Shabaab;

33. solicită FGS să consolideze cooperarea și coordonarea

cu alte state, în special cu alte state din regiune și cu partenerii

internaționali pentru a preveni și a contracara finanțarea

terorismului, inclusiv prin respectarea Rezoluției 1373 (2001), a

Rezoluției 2178 (2014), a Rezoluției 2462 (2019) și a legislației

interne și internaționale relevante.

2c: Interdicția privind cărbunele de lemn

34. Reafirmă decizia sa de a interzice importul și exportul de

cărbune de lemn somalez, astfel cum se prevede la punctul 22

din Rezoluția sa 2036 (2012) și la punctele 11—21 din Rezoluția

2182 (2014), denumită în continuare „interdicția privind

cărbunele de lemn”;

35. salută măsurile luate de autoritățile guvernamentale și

de statele somaleze pentru a reduce exportul de cărbune de

lemn din Somalia, își reiterează solicitările ca ATMIS să sprijine

și să asiste Somalia în punerea în aplicare a interdicției privind

cărbunele de lemn și să faciliteze accesul regulat al Grupului la

porturile exportatoare de cărbune de lemn și reafirmă importanța

eforturilor depuse de UNODC și de partenerii săi internaționali

pentru a monitoriza și a întrerupe exportul și importul de cărbune

de lemn către și din Somalia;

36. constată necesitatea de a reduce dimensiunea stocurilor

de cărbune de lemn din Kismayo și din jurul acesteia și își

exprimă profunda îngrijorare cu privire la structurile slabe de

control portuar, la lipsa unei gărzi de coastă capabile și la lipsa

supravegherii de către autoritățile guvernamentale somaleze a

porturilor, inclusiv Kismayo, îndeamnă autoritățile

guvernamentale somaleze să monitorizeze și să controleze

stocurile de cărbune de lemn existente la punctele de export și

le solicită să ia în considerare:

(a) îndepărtarea și relocarea stocului de cărbune de lemn

într-o instalație de depozitare centrală și vânzarea cărbunelui

de lemn pentru consumul intern;

(b) elaborarea, cu sprijinul UNSOM, UNODC și UNEP, după

caz, și prezentarea unei propuneri, spre examinare de către

Comitet, pentru eliminarea completă, o singură dată, a stocurilor

de cărbune de lemn, care să includă un plan clar de asigurare

a transparenței și a responsabilității fiscale în timpul procesului

de eliminare, pentru a împiedica Al-Shabaab să profite de pe

urma vânzării; și

(c) elaborarea unui plan național pentru gestionarea durabilă

a producției interne de cărbune de lemn, cu sprijinul altor

parteneri, după caz.

2d: Reducerea amenințării reprezentate de dispozitivele

explozive improvizate (IED)

37. Reafirmă că toate statele trebuie să împiedice vânzarea,

furnizarea sau transferul, direct sau indirect, al articolelor din

partea I a anexei C la prezenta rezoluție către Somalia, de pe

teritoriile lor sau de către resortisanții lor din afara teritoriilor lor,

sau folosind nave sau aeronave sub pavilionul lor, dacă există

suficiente dovezi care să demonstreze că acestea vor fi utilizate

sau există un risc semnificativ ca acestea să fie utilizate pentru

fabricarea în Somalia a dispozitivelor explozive improvizate;

38. reafirmă că, în cazul în care un articol din partea I a

anexei C la prezenta rezoluție este vândut, furnizat sau

transferat direct sau indirect în Somalia, în conformitate cu

punctul 37, statul notifică Comitetul cu privire la vânzare,

furnizare sau transfer în termen de cel mult 15 zile lucrătoare

de la data la care are loc vânzarea, furnizarea sau transferul și

subliniază importanța ca notificările în temeiul acestui punct să

conțină toate informațiile relevante, inclusiv scopul utilizării

articolelor, utilizatorul final, specificațiile tehnice și cantitatea

articolelor care urmează să fie expediate;

39. invită statele membre să ia măsuri adecvate pentru a

promova exercitarea vigilenței de către resortisanții lor,

persoanele aflate sub jurisdicția lor și firmele constituite pe

teritoriul lor sau aflate sub jurisdicția lor care sunt implicate în

vânzarea, furnizarea sau transferul de precursori de explozivi și

de materiale explozive către Somalia, care pot fi utilizate la

fabricarea de dispozitive explozive improvizate, inclusiv, printre

altele, articolele din partea II din anexa C, să țină evidența

tranzacțiilor și să facă schimb de informații cu Somalia, cu

Comitetul și cu Grupul de experți în ceea ce privește achizițiile

suspecte sau anchetele privind aceste substanțe chimice

efectuate de persoane fizice din Somalia și să se asigure că

Somalia primește asistență financiară și tehnică adecvată pentru

a stabili garanții corespunzătoare pentru depozitarea și

distribuirea materialelor;

40. încurajează partenerii internaționali și regionali ai

Somaliei să implementeze formarea continuă a specialiștilor

echipelor de eliminare a munițiilor explozive, să furnizeze

echipamente adecvate și să coordoneze sprijinul pentru a

consolida capacitatea somaleză de analiză a explozivilor.

2e: Interdicția maritimă și îmbunătățirea cunoașterii

domeniului maritim

41. Decide să reînnoiască dispozițiile prevăzute la

punctele 15 și 17 din Rezoluția 2182 (2014) și extinse prin

punctul 5 din Rezoluția 2607 (2021) pentru a acoperi

componentele IED, până la 15 noiembrie 2023;

42. ia act de rolul de coordonare al UNODC în finalizarea și

punerea în aplicare a proiectului de Foaie de parcurs pentru o

cooperare interinstituțională consolidată în vederea combaterii

comerțului ilicit și a efectelor acestuia de-a lungul frontierei dintre

Kenya și Somalia, în parteneriat cu guvernul kenyan, și

încurajează Somalia să colaboreze cu UNODC pentru a elabora

un plan de întrerupere a comerțului ilicit de-a lungul frontierelor

Somaliei cu Kenya și Etiopia, de care profită Al-Shabaab;

43. încurajează UNODC, în cadrul mandatului său actual, în

cadrul Forumului privind criminalitatea maritimă din Oceanul

Indian:

(a) să continue să reunească statele și organizațiile

internaționale relevante pentru a consolida cooperarea

regională în ceea ce privește răspunsul la fluxurile maritime

ilicite și să întrerupă toate formele de trafic de bunuri licite și

ilicite care pot finanța activitățile teroriste;

(b) să sprijine Somalia în vederea îmbunătățirii cunoașterii

domeniului maritim și a punerii în aplicare a legii în domeniul

maritim, inclusiv în ceea ce privește rolul navelor de pescuit în

traficul și comerțul ilicit;

(c) să sprijine FGS în cadrul proiectului său demonstrativ

privind capacitatea de protecție și de asigurare a respectării legii

în domeniul pescuitului; și

(d) să colaboreze cu reprezentanții asociațiilor de transport

maritim pentru a discuta posibilele modalități de a face aceste

măsuri mai ușor de pus în aplicare și să propună recomandări

în următoarea sa informare către comitet în 2023.
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Grupul de experți

44. Decide să reînnoiască, cu intrare în vigoare de la data

adoptării prezentei rezoluții, până la 15 decembrie 2023, Grupul

de experți, iar mandatul acestora va include sarcinile menționate

la punctul 11 din Rezoluția 2444 (2018), la punctele 32 și 35 din

prezenta rezoluție, solicită secretarului general să includă

expertiză de gen dedicată, în conformitate cu alineatul (11) din

Rezoluția 2467 (2019), și solicită, de asemenea, Grupului de

experți să includă genul ca aspect transversal în investigațiile și

rapoartele sale și își exprimă intenția de a revizui acest mandat

și de a lua măsurile adecvate cu privire la orice prelungire și

modificare a acestui mandat, inclusiv restricțiile privind importul

de arme și muniții de către FGS, cel târziu până la 15 noiembrie

2023;

45. reamintește importanța cooperării depline între Somalia

și Grupul de experți, solicită autorităților guvernamentale

somaleze să faciliteze pentru Grupul de experți interviurile

membrilor suspecți ai Al-Shabaab și ale altor persoane de

interes aflate în custodie, ia act de importanța ca Grupul de

experți să își îndeplinească mandatul în conformitate cu

documentul S/2006/997 și solicită Grupului de experți să

continue să formuleze recomandări către Comitet cu privire la

modul în care să sprijine FGS în gestionarea armelor și

munițiilor, inclusiv eforturile în vederea înființării unei Comisii

naționale pentru arme ușoare și de calibru mic;

46. reiterează solicitarea adresată Somaliei, statelor și

ATMIS de a furniza informații Grupului de experți și de a-i ajuta

în investigațiile lor; îndeamnă autoritățile guvernamentale

somaleze să faciliteze accesul Grupului de experți, pe baza unor

cereri scrise adresate FGS de către acesta, la toate depozitele

de armament ale FGS din Mogadiscio, la toate armele și

munițiile importate de FGS înainte de a fi distribuite, toate

depozitele militare ale FGS din sectoarele Armatei Naționale a

Somaliei (SNA) și toate armele capturate aflate în custodia

somaleză, precum și pentru a permite fotografierea armelor și a

munițiilor aflate în custodia somaleză și accesul la toate

registrele și evidențele de distribuție ale FGS și FMS, pentru a

permite Consiliului de Securitate să monitorizeze și să evalueze

punerea în aplicare a prezentei rezoluții.

Raportarea

47. Solicită următoarele rapoarte:

(a) din partea FGS, în coordonare și colaborare cu FMS,

după caz, inclusiv prin intermediul structurilor Arhitecturii

de securitate națională, și în conformitate cu punctul 9 din

Rezoluția 2182 (2014) și astfel cum se solicită la punctul 7 din

Rezoluția 2244 (2015), până la 1 martie 2023 și apoi până la

1 septembrie 2023, rapoarte care să includă:

(i) o descriere a structurii, a compoziției, a forței și a

dispunerii instituțiilor de securitate și de poliție din

Somalia, precum și a statutului forțelor regionale și

al milițiilor;

(ii) rapoartele echipei comune de verificare (JVT)

solicitate la punctul 7 din Rezoluția 2182 (2014) și la

punctul 37 din Rezoluția 2551 (2020);

(iii) includerea notificărilor privind unitatea de destinație

sau locul de depozitare a echipamentelor militare la

distribuirea armelor și munițiilor importate;

(iv) o actualizare care să sintetizeze activitățile suspecte

documentate de instituțiile financiare naționale,

precum și investigațiile și acțiunile întreprinse de

Centrul de raportare financiară pentru a contracara

finanțarea terorismului și într-un mod care să

protejeze confidențialitatea informațiilor sensibile;

(v) o actualizare privind acțiunile specifice întreprinse de

autoritățile guvernamentale somaleze pentru a

contracara finanțarea terorismului; și

(vi) o actualizare privind statutul persoanelor desemnate

de Comitet, în cazul în care sunt disponibile

informații;

(b) din partea secretarului general, o actualizare a

progreselor înregistrate în raport cu fiecare indicator stabilit în

reperele cuprinse în raportul de evaluare tehnică (S/2022/698)

până la 15 septembrie 2023;

(c) din partea Grupului de experți:

(i) actualizări periodice către Comitet, inclusiv cel puțin

patru rapoarte tematice diferite;

(ii) o actualizare cuprinzătoare la jumătatea perioadei;

și

(iii) un raport final, pentru a fi examinat de Consiliul de

Securitate prin intermediul Comitetului, până la

1 octombrie 2023

și îndeamnă Grupul de experți să solicite feedback din partea

Comitetului cu privire la constatările din raportul lor;

(d) din partea coordonatorului ajutorului de urgență, o

actualizare privind furnizarea de asistență umanitară în Somalia

și orice impedimente în calea furnizării acesteia până la

1 octombrie 2023;

(e) din partea UNODC, o actualizare a activității sale legate

de prezenta rezoluție până la 1 octombrie 2023;

(f) din partea Uniunii Africane, până la 1 decembrie 2022,

o actualizare privind pregătirile sale pentru retragerea planificată

a 2.000 de membri ai personalului ATMIS până la 31 decembrie

2022, în conformitate cu Rezoluția 2628 (2022); și

(g) din partea organizațiilor și statelor exceptate prin

intermediul punctului 21(a)(iii) din prezenta rezoluție, până la

15 octombrie 2023, o actualizare a sprijinului acordat Somaliei

de la adoptarea prezentei rezoluții și un rezumat al materialului

importat în Somalia pentru protecția forței care, în absența

punctului 21, ar trebui să fie notificat Comitetului;

48. solicită reprezentantului special al secretarului general

pentru copii și conflicte armate și reprezentantului special pentru

violența sexuală în conflicte să comunice Comitetului informațiile

relevante, în conformitate cu punctul 7 din Rezoluția 1960

(2010) și cu punctul 9 din Rezoluția 1998 (2011) și invită Înaltul

Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile

Omului să comunice Comitetului informațiile relevante, după

caz;

49. reamintește alineatele (6) și (7) din Rezoluția 2444

(2018), care a subliniat chestiunile nerezolvate între Djibouti și

Eritreea, reafirmă că va continua să urmărească evoluțiile în

vederea normalizării relațiilor dintre Eritreea și Djibouti și va

sprijini cele două țări în soluționarea cu bună-credință a acestor

chestiuni, ia act de scrisorile secretarului general din

18 februarie 2019, 2 august 2019, 29 iulie 2020, 30 iulie 2021 și

26 iulie 2022 și regretă faptul că nu s-au înregistrat progrese

notabile în ceea ce privește chestiunile restante dintre ele, dar

salută faptul că ambele părți au continuat să acționeze în mod

responsabil una față de cealaltă și că nu au fost raportate

evoluții negative, reamintește punctul 57 din Rezoluția 2444

(2018), și-a exprimat intenția de a menține în continuare sub

observație cererea de raportare din partea secretarului general

și decide să nu solicite o nouă actualizare din partea secretarului

general în acest moment;

50. decide să rămână în mod activ sesizat cu privire la

această chestiune.

Anexa A — Articole care pot face obiectul furnizării în

absența unei decizii negative din partea Comitetului

1. Rachete sol-aer, inclusiv sisteme portabile de apărare

antiaeriană (MANPADS);

2. Arme cu un calibru mai mare de 14,7 mm și componente

special concepute pentru acestea, precum și muniția aferentă;

(a) Notă: Aceasta nu include lansatoare de rachete antitanc

trase din umăr, cum ar fi RPG sau LAW (armă ușoară antitanc),

grenade de pușcă sau lansatoare de grenade.
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3. Mortierele cu un calibru mai mare de 82 mm și muniția

aferentă;

4. Arme antitanc ghidate, inclusiv rachete antitanc ghidate

(ATGM) și muniția și componentele special concepute pentru

aceste articole;

5. Încărcături și dispozitive special concepute sau modificate

pentru uz militar; mine și materiale conexe;

6. Dispozitive de ochire a armelor cu o capacitate de vedere

pe timp de noapte mai mare decât generația 2;

7. Aeronave cu aripă fixă, cu aripă pivotantă, cu rotor înclinat

sau cu aripă înclinată, special concepute sau modificate pentru

utilizări militare;

8. „Nave” și vehicule amfibii special concepute sau

modificate pentru uz militar;

(a) Notă: „Vasul” include orice navă, vehicul cu efect de

suprafață, navă cu suprafață mică de contact cu apa sau

hidrofor, precum și corpul sau o parte a corpului unei nave.

9. Vehicule aeriene de luptă fără pilot la bord (incluse în

categoria IV în Registrul ONU al armelor convenționale).

Anexa B — Articole care necesită notificare prealabilă

1. Toate tipurile de arme cu un calibru de până la 14,7 mm și

muniția aferentă;

2. RPG-7 și puști fără recul, precum și muniția aferentă;

3. Dispozitive de ochire a armelor cu o capacitate de vedere

pe timp de noapte de generația 2 sau mai mică;

4. Elicoptere cu aripi rotative sau elicoptere proiectate sau

modificate special pentru uz militar;

5. Veste antiglonț sau îmbrăcăminte de protecție, după cum

urmează:

(a) Plăci de protecție corporală dură care asigură o protecție

balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NIJ 0101.6 iulie

2008) sau echivalentul național;

6. Vehicule terestre special concepute sau modificate pentru

uz militar;

7. Echipamente de comunicații special concepute sau

modificate pentru uz militar.

Anexa C — Componente ale dispozitivelor explozive

improvizate (IED)

Materiale explozive, precursori de explozivi, echipamente

legate de explozivi și tehnologie conexă

Partea I

1. Materiale explozive, după cum urmează, și amestecuri

care conțin unul sau mai multe dintre acestea:

(a) nitroceluloză (cu un conținut de azot mai mare de 12,5%

g/g);

(b) trinitrofenilmetilnitramina (tetril);

(c) nitroglicerină (cu excepția cazului în care este

ambalată/preparată în doze medicinale individuale).

2. Mărfuri legate de explozibili:

(a) Echipamente și dispozitive special concepute pentru

inițierea explozivilor prin mijloace electrice sau neelectrice (de

exemplu, seturi de aprindere, detonatoare, aprinzătoare, cablu

detonant).

3. „Tehnologia” necesară pentru „producția” sau „utilizarea”

articolelor enumerate la alineatele (1) și (2), inclusiv:

Partea II

1. Materiale explozive, după cum urmează, și amestecuri

care conțin unul sau mai multe dintre acestea:

(a) păcură de nitrat de amoniu (ANFO);

(b) nitroglicol;

(c) tetranitrat de pentaeritritil (PETN);

(d) clorură de picril;

(e) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

2. Precursori de explozivi:

(a) nitrat de amoniu;

(b) nitrat de potasiu;

(c) clorat de sodiu;

(d) acid azotic;

(e) acid sulfuric.
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