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RAPORT 
 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind 
transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a 
Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub 
autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, 
proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor 
operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, trimis cu adresa nr. PL.x. 379 din 21 iunie 2010 şi înregistrat cu nr.32/197 din 22.06.2010. 

Consiliul Legislativ, cu nr427/14.04.2010, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri proiectul ordonanţei de 
urgenţă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea armamentului, muniţiilor, explozivilor, blindatelor, 
autovehiculelor, tractoarelor sau a produselor realizare în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică , din administrarea şi 
evidenţa Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare în vederea 
delaborării sau casării şi a valorificării deşeurilor rezultate, utilizând capacităţile de producţie ale operatorilor aflaţi sub 
autoritatea Ministerului Economiei.   
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 2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, 
republicată. 

3. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul secretar de stat Mihail Vasile Ozunu, şeful Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi informare 
publică şi domnul lt.-col. Mihai Dănilă, consilier juridic în cadrul Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică 
a Ministerului Apărării Naţionale.  

La şedinţa Comisiei din data de 23 iunie 2010 au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 25 membri ai acesteia. 
4. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 16 iunie 2010. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În urma dezbaterii, în şedinţa din 23 iunie 2010, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege, cu următorul amendament:  
 

Amendament  admis 
 

Nr 
crt 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr. 38/2010 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendament

elor 
propuse 

1.  

 
 
 
 
 
_ 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 
nr.38/2010 privind transmiterea 
unor bunuri mobile, proprietate 

privată a statului, din 
administrarea şi evidenţa 

proprie a Ministerului Apărării 
Naţionale în administrarea unor 
operatori economici din industria 

de apărare, aflaţi sub 
autoritatea Ministerului 

Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Nemodificat  

2.  _  Articol unic. – Se aprobă Nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr. 38/2010 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendament

elor 
propuse 

aprobarea Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.38 din 14 aprilie 
2010 privind transmiterea unor 
bunuri mobile, proprietate 
privată a statului, din 
administrarea şi evidenţa 
proprie a Ministerului Apărării 
Naţionale în administrarea unor 
operatori economici din industria 
de apărare, aflaţi sub 
autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 
2010, cu următoarele 
modificări: 

3.  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind transmiterea unor 
bunuri mobile, proprietate 
privată a statului, din 
administrarea şi evidenţa 
proprie a Ministerului 
Apărării Naţionale în 
administrarea unor operatori 
economici din industria de 
apărare, aflaţi sub 
autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

 Nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr. 38/2010 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendament

elor 
propuse 

4.  

 
 
 
(1) Prin derogare de la 
prevederile art. 50 din Legea 
nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării 
Naţionale, se abilitează 
Ministerul Apărării Naţionale 
să transmită din 
administrarea şi evidenţa 
proprie în administrarea 
unor operatori economici din 
industria de apărare aflaţi 
sub autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, 
prevăzuţi în anexa care face 
parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, bunuri mobile, 
proprietate privată a 
statului, cu specific militar, 
de resortul intendenţei, 
armamentului, muniţiilor, 
explozivilor, blindatelor, 
automobilelor, 
autospecialelor, tractoarelor, 
remorcilor şi a celor 

1. La articolul 1 alineatul (1), 
partea introductivă va avea 
următorul cuprins:  
 
„(1) Prin derogare de la 
prevederile art. 50 din Legea nr. 
346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale, cu 
modificările ulterioare, se 
abilitează Ministerul Apărării 
Naţionale să transmită din 
administrarea şi evidenţa 
proprie în administrarea unor 
operatori economici din industria 
de apărare aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prevăzuţi în anexa care 
face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
bunuri mobile, proprietate 
privată a statului, cu specific 
militar, de resortul intendenţei, 
armamentului, muniţiilor, 
explozivilor, blindatelor, 
automobilelor, autospecialelor, 
tractoarelor, remorcilor, navelor 
şi aeronavelor şi a celor 
rezultate din cercetarea 

1. La articolul 1 alineatul (1), 
partea introductivă va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 1. - (1) Prin derogare de 
la prevederile art. 50 din Legea 
nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale, 
cu modificările ulterioare, se 
abilitează Ministerul Apărării 
Naţionale să transmită din 
administrarea şi evidenţa 
proprie în administrarea unor 
operatori economici din industria 
de apărare aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prevăzuţi în anexa care 
face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
bunuri mobile, proprietate 
privată a statului, cu specific 
militar, de resortul intendenţei, 
armamentului, muniţiilor, 
explozivilor, blindatelor, 
automobilelor, autospecialelor, 
tractoarelor, remorcilor, navelor 
maritime şi fluviale, 
aeronavelor şi a celor rezultate 
din cercetarea ştiinţifică, care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
clarificarea 
terminologiei 
utilizare, în 
conformitate 
cu 
Nomenclatorul 
produselor şi 



 5

Nr 
crt 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr. 38/2010 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendament

elor 
propuse 

rezultate din cercetarea 
ştiinţifică, care îndeplinesc 
cel puţin una dintre 
următoarele condiţii:  
 
a) au durata normată de 
funcţionare împlinită; 
b) sunt scoase din 
funcţiune; 
c) sunt excedentare; 
d) sunt declasate; 
e) sunt atipice; 
f) sunt periculoase; 
g) sunt uzate moral. 
(2) Bunurile prevăzute la 
alin. (1) se nominalizează 
prin protocoale succesive, 
eşalonate în timp, încheiate 
între Ministerul Apărării 
Naţionale şi Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri. 
(3) Bunurile prevăzute la 
alin. (1) se transmit în 
vederea delaborării, 
dezmembrării şi valorificării 
acestora, în condiţiile legii.  

ştiinţifică, care îndeplinesc cel 
puţin una dintre următoarele 
condiţii: ” 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

îndeplinesc cel puţin una dintre 
următoarele condiţii: ” 
(Autor: Dl. dep. Marian Săniuţă) 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

serviciilor 
industriale.  

5.  
Art. 2. - Bunurile prevăzute la 
art. 1 alin. (I) se predau 
operatorilor economici în 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr. 38/2010 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendament

elor 
propuse 

starea în care se află, conform 
inventarului de complet, 
împreună cu ambalajele 
aferente, inclusiv cele 
incomplete, pe bază de 
proces-verbal de predare - 
preluare, încheiat la sediul 
unităţii militare gestionare, pe 
categorii de bunuri, între 
reprezentantul legal al 
acesteia şi reprezentantul 
legal al operatorului 
economic, desemnat de către 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prin protocoalele 
prevăzute la art. 1 alin. (2). 

6.  

Art. 3.- (1) Patrimoniul 
Ministerului Apărării 
Naţionale se diminuează cu 
valoarea contabilă a 
bunurilor mobile transmise, 
potrivit dispoziţiilor art. 1, în 
baza proceselor-verbale. 
(2) În situaţia în care 
veniturile realizate de către 
operatorii economici sunt 
mai mari decât cheltuielile 
ocazionate cu operaţiunile 
prevăzute la art. 1 alin. (3), 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr. 38/2010 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendament

elor 
propuse 

inclusiv transportul şi paza 
bunurilor, diferenţa se face 
venit la bugetul de stat. 
(3) Intrarea bunurilor 
prevăzute la alin. (1) în 
evidenţa operatorilor 
economici se realizează 
conform reglementărilor 
contabile în vigoare. 

7.  

Art. 4. - Transportul şi paza 
bunurilor mobile care fac 
obiectul prezentei ordonanţe 
de urgenţă se asigură de 
către operatorii economici. 

Nemodificat Nemodificat  

8.  

Anexa 
--------------------------------
----------- 

2. Anexa va avea următorul 
cuprins:  
------------------------------------
------------- 

2. Nemodificat  

 
 

Preşedinte,  
 

Costică CANACHEU 
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