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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională 
București, 26.05.2020                               

Nr. 4c-15/165/2020                                                                     

 

Plx 270/2020 

 

 

Către: 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 

 

   

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

transmis cu adresa Pl x 270/2020 din 20 mai  2020 şi înregistrat la  Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/165  din 21.05.2020.                                                                      

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice.  

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR 

 

Dumitru LUPESCU 
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Plx 270/2020 

 

 

RAPORT  

 

asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a 

fost sesizată spre  dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege  privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, 

trimis cu adresa nr. Pl x 270/2020 din 20 mai 2020 şi înregistrat la Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/165  din 21.05.2020.                                                                 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 457/14.05.2020, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a avizat proiectul de ordonanţă de urgenţă, 

prin Hotărârea nr.68  din 12.05.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.346/2006, intervenţiile legislative vizând, printre altele, transformarea 

Departamentului pentru armamente în direcţie generală în scopul reducerii timpului de 

reacţie în vederea realizării unor achiziţii de tehnică, echipamente şi tehnologie, care pot 

fi puse la dispoziţia industriei naţionale de apărare şi integrarea acestora pentru realizarea 

unor produse naţionale la preţuri competitive. De asemenea, este vizată subordonarea 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” şi a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand 

I” de către Statul Major al Apărării, precum şi comasarea unităţilor sanitare, inclusiv a 

Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Medico - Militară „Cantacuzino”, în 

subordinea Direcţiei medicale şi trecerea acesteia sub comanda Statului Major al 

Apărării;  

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 
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Camera Deputaților este primă cameră sesizată, în conformitate cu dispozițiile 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (8) pct.2 lit. j)  

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Comisia pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  a  dezbătut 

proiectul de lege în ședința on line din data de 26 mai 2020. La şedinţă, membrii 

Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, în ședința  din 26 mai 2020,  membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu unanimitate  de voturi  să 

propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Apărării Naţionale,  în forma prezentată.  

 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR 

 

Dumitru LUPESCU 
 


