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 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, trimis cu adresa nr. PL-x 320 din 6 
septembrie 2016, înregistrat cu  nr. 4c-11/918 din 7 septembrie 2016. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările şi completările ulterioare, 
în scopul alinierii la modificările cadrului normativ incident domeniului apărării, precum şi la bunele 
practici utilizate la nivelul NATO şi UE. Iniţiativa legislativă redefineşte responsabilităţile unor 
structuri centrale pentru a exprima cu mai mare acurateţe competenţele acestora, inclusiv prin 
introducerea de noi concepte aliniate la standardele NATO. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 14 iunie 2016. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.772 din 9 
august 2016. 
 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente dispoziţiile art.118 alin.(2) din Constituţia României, republicată..  

 
                     VICEPREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 
               CIPRIAN NICOLAE NICA                                              VASILE VARGA 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu   
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