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RAPORT  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Ap ărării 

Naţionale  
 
 
 

 
 
 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 pe fond cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, trimisă cu 
adresa nr. PL.x. 308 din 24 martie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-12/102din 
24.03.2015.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea legii de organizare şi funcţionare a MApN pentru a se crea baza 
legală necesară constituirii unor structuri de conducere şi de forţe, care să fie 
puse la dispoziţia NATO pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Totodată 
demersul legislativ propune modificări pentru reglementarea unor aspecte 
care vizează raporturile dintre structura de forţe şi comandamente, precum şi 
posibilitatea ca Ministerul Apărării Naţionale să asigure sprijin logistic.  
 2.  Consiliul Legislativ, cu nr. 258/24.03.2015, a avizat favorabil 
această iniţiativă legislativă. 
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3 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) şi art. 118  alin. (2) şi (3) din Constituţia 
României, republicată. 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este prima  Cameră sesizată. 

5.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 
de membri. 

6. Potrivit prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat 
doamna secretar de stat Otilia Sava, şeful Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul şi informare publică din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  

 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 24 martie a.c., membrii Comisiei, 
cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea acestei iniţiative legislative cu amendamentele admise 
cuprinse în anexă.  
  
 
 

 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 
 

Ion MOCIOALC Ă 
 

Secretar,  
 
 
 

Ioan BENGA 
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Către, 

BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTA ŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, trimisă cu adresa nr. PL.x. 
308 din 24 martie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-12/102 din 24.03.2015.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor organice.  
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Ion MOCIOALC Ă 
 

 
 
 
 
 



Amendamente admise 
 

 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Legea nr. 346/2006 

Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

- 
Titlul legii 

 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării 

Naţionale  

 
 
Nemodificat 

 

2. - Art. I.  – Legea nr. 346/2006 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 
28 iulie 2006, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi completează după cum 
urmează: 

Articol unic.  – Nemodificat 
 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Tehnică legislativă 

3.  
 
 
Art. 7. –  Structurile 
centrale au în 
subordine, după caz, 
state majore ale 
categoriilor de forţe ale 
armatei, 
comandamente, 
direcţii, instituţii 
militare de învăţământ, 

1. Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 7. – (1) Structurile centrale, precum 
şi cele din compunerea acestora pot avea 
în subordine, după caz, direcţii generale, 
direcţii, comandamente, centre, oficii, 
servicii, secţii, birouri, compartimente, 
instituţii de învăţământ, instituţii de 
cercetare ştiinţifică şi alte structuri. 
(2) Statul Major General are în subordine, 
pe lângă structuri prevăzute la alin. (1) şi 

1. Nemodificat 
 
 
Art. 7. – (1) – Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) Statul Major General are în subordine, 
pe lângă structurile  prevăzute la alin. (1) şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform avizului CL 



 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Legea nr. 346/2006 

Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
instituţii de cercetare 
ştiinţifică, formaţiuni şi 
alte structuri. 

structura de forţe.” 
 

structura de forţe. 
 

4.  
 
 
 

alineat nou 

2. După alineatul (4) al articolul 13, se 
introduce un nou alineat, alin. (5), cu 
următorul cuprins: 
 
„(5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor 
specifice securităţii naţionale în domeniul 
militar, Direcţia generală de informaţii a 
apărării execută misiuni independente sau 
integrate la nivel strategic, operativ şi 
tactic, în ţară şi în străinătate, inclusiv cu 
structuri combatante proprii.” 

2. La articolul 13, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
 
(5) Nemodificat 
 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

tehnică legislativă 

5.  
 
 
Art. 22. -  Structura de 
forţe a armatei cuprinde 
următoarele categorii 
de forţe: forţele 
terestre, forţele aeriene 
şi forţele navale, 
precum şi alte forţe. 

3. Articolul 22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 22. - (1) Structura de forţe a armatei 
cuprinde forţele terestre, forţele aeriene şi 
forţele navale, denumite în continuare 
categorii de forţe, state majore, 
comandamente, forţe pentru operaţii 
speciale, forţe de sprijin, precum şi alte 
forţe. 
(2) Categoriile de forţe au în compunere 
state majore, comandamente, mari unităţi 
şi unităţi luptătoare, de sprijin de luptă, 
logistice, pentru operaţii speciale, 

3. Articolul 22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 22. - (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
(2) Categoriile de forţe au în compunere, pe 
lângă structurile prevăzute la art. 23-25, 
state majore, comandamente, şi mari 
unităţi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu prevederile 
art. 23-25 



 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Legea nr. 346/2006 

Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
precum şi unităţi de instrucţie, instituţii 
militare de învăţământ şi alte structuri 
stabilite potrivit legii.”  

 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

6.  
 
 
Art. 31. - (1) 
Conducerea 
operaţională a forţelor 
pentru operaţii speciale 
se exercită de şeful 
Statului Major General, 
iar în situaţia 
participării la operaţii 
militare în afara 
teritoriului statului 
naţional, potrivit 
înţelegerilor tehnice 
încheiate cu partenerii 
străini.   

4. Alineatul (1) al articolului 31 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Conducerea forţelor pentru operaţii 
speciale, cu excepţia celor prevăzute la 
art. 13 alin. (5), se exercită de şeful 
Statului Major General, prin structura 
stabilită prin ordin al ministrului apărării 
naţionale, iar în situaţia participării la 
operaţii militare în afara teritoriului 
statului naţional, potrivit înţelegerilor 
tehnice încheiate cu partenerii străini, în 
baza tratatelor la care România este 
parte.” 

4. La articolul 31, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 31. – (1) Nemodificat 

 
 

(Autor: Comisia pentru apărare) 

tehnică legislativă 

7. 

Articol nou 

5. După articolul 31, se introduce un 
nou articol, art. 311, cu următorul 
cuprins: 
 
„Art. 311. – (1) Ministerul Apărării 
Naţionale poate constitui structuri de 
conducere şi de forţe care să fie puse la 
dispoziţia NATO pentru îndeplinirea 

5. După articolul 31, se introduce un nou 
articol, articolul  311, cu următorul 
cuprins: 
 
Art. 311. -  Nemodificat 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

tehnică legislativă 



 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Legea nr. 346/2006 

Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
misiunilor specifice. Acestea se integrează 
în structura de comandă şi control, precum 
şi în structura de forţe ale NATO. 
(2) Nivelul de autoritate care poate fi 
exercitat asupra structurilor române se 
stabileşte conform procedurilor NATO.” 

8.  
 
 
Art. 54. -  (1) La 
cererea forţelor armate 
străine, Ministerul 
Apărării Naţionale 
poate asigura sprijin 
logistic atât pe teritoriul 
statului naţional, cât şi 
în afara acestuia.   
 
(2) Asigurarea 
sprijinului logistic se 
poate realiza cu 
suportarea cheltuielilor 
din bugetul aprobat 
Ministerului Apărării. 
Creditele bugetare 
utilizate în acest scop 
se reconstituie cu 
fondurile rambursate în 

6. Articolul 54 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 54. - (1) La cererea forţelor armate 
străine, precum şi a comandamentelor, 
bazelor militare străine sau 
reprezentanţelor militare ale organizaţiilor 
internaţionale înfiinţate pe teritoriul 
României, potrivit legii, Ministerul 
Apărării Naţionale poate asigura sprijin 
logistic atât pe teritoriul statului naţional, 
cât şi în afara acestuia. 
(2) Asigurarea sprijinului logistic se poate 
realiza cu suportarea cheltuielilor din 
bugetul aprobat Ministerului Apărării 
Naţionale. Creditele bugetare utilizate în 
acest scop se reconstituie cu fondurile 
rambursate în cursul aceluiaşi exerciţiu 
bugetar de forţele armate străine, 
comandamentele, bazele militare străine 
sau reprezentanţele militare ale unor 
organizaţii internaţionale înfiinţate pe 

6. Articolul 54 se modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 
„Art. 54. - (1) La cererea forţelor armate 
străine, precum şi a comandamentelor, 
bazelor militare străine sau reprezentanţelor 
militare ale unor organizaţii  internaţionale 
înfiinţate pe teritoriul României, potrivit 
legii, Ministerul Apărării Naţionale poate 
asigura sprijin logistic atât pe teritoriul 
statului naţional, cât şi în afara acestuia. 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
pentru unitatea 
reglementării  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

Legea nr. 346/2006 

Text propunere legislativă 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
cursul aceluiaşi 
exerciţiu bugetar de 
forţele armate străine.   
(3) În aplicarea 
prevederilor alin. (1), 
Ministerul Apărării 
Naţionale este abilitat 
să încheie contracte în 
nume propriu sau în 
numele partenerilor 
străini.   

teritoriul României. 
 
 
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), 
Ministerul Apărării Naţionale este abilitat 
să încheie contracte în nume propriu sau 
în numele partenerilor străini. 
(4) Bunurile şi serviciile achiziţionate de 
Ministerul Apărării Naţionale în vederea 
asigurării sprijinului logistic menţionat la 
alin. (1) sunt scutite de la plata taxelor în 
măsura în care forţele armate străine, 
comandamentele, bazele militare străine 
sau reprezentanţele militare ale unor 
organizaţii internaţionale înfiinţate pe 
teritoriul României beneficiază de astfel 
de scutiri potrivit legii.” 

 
 
 
 
(3) Nemodificat 
 
 
 
(4) Bunurile şi serviciile achiziţionate de 
Ministerul Apărării Naţionale în vederea 
asigurării sprijinului logistic prevăzut la 
alin. (1) sunt scutite de la plata taxelor în 
măsura în care forţele armate străine, 
comandamentele, bazele militare străine 
sau reprezentanţele militare ale unor 
organizaţii internaţionale înfiinţate pe 
teritoriul României beneficiază de astfel de 
scutiri potrivit legii.” 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnica legislativa 

 


