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RAPORT

asupra

Proiectului de lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(a a Guvernului 
nr.71/2020 pentru modificarea completarea Legii nr.346/2006 privind 

organizarea $i func^ionarea Ministerului Apararii Na(ionale

(L364/2020)

in conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile 51 completarile ulterioare, Comisia pentru aparare, ordine publica si 
siguranta nationala a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului, in procedura de 
urgenta, prin adresa nr. L364/2020, m vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului 
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a 
Guvernului nr.71/2020 pentru modificarea yi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea $i func^ionarea Ministerului Apararii Na^ionale, initiator 
fiind Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prima 
Camera sesizata, in sedinta din 3 iunie 2020.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare atat modificarea, cat §i 
completarea mai multor prevederi din Legea nr. 346/2006 privind organizarea ^i 
funcfionarea Ministerului Apararii Nafionale, republicata, cu modificarile ulterioare, in 
sensul transformarii Departamentului pentru armamente in directie generala, al 
subordonarii Universitatii Nationale de Aparare „Carol I" si al Academiei Tehnice 
Militare ..Ferdinand I” de catre Statul Major al Apararii, precum si al comasarii 
unitatilor sanitare, inclusiv a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico- 
Militara ..Cantacuzino" in subordinea Directiei medicale si trecerea acesteia sub 
comanda Statului Major al Apararii.

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat prezentul proiect de ordonanta de
urgenta.
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta, cu 
observatii si propuneri.

Membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica $1 siguranfa naj:ionaIa au 
dezbatut proiectul de lege in sedinta din data de 18 iunie 2020 ^i au hotarat, cu 
majoritate de voturi, sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^a na^ionala supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de admitere, fara 
amendamente, precum si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice ^i urmeaza sa fie votat in conformitate cu prevederile 
art. 76 alin. (I) din Constitu^ia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin.(l) din Constitu^ie §i ale art. 92 alin. (8) pct.2 
din Regulamentul Senatului, Senatul este Camera decizionala.

Pr&edln^ SecirSenator R^uStefanOPREASenator Tit-Liviu BRAiLOIU

2


