
EXPUNERE DE MOTIVE 

Secfiunea 1 
Titlul proiectului de act norm ativ 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
pentru flnodificarea şi conlpletarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea 

şi functionarea Ministerului Apărării Naţionale 

Secţiunea a 2-a 
Motcvul etniterii proiectului de act normativ 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Apărarea ţării, garantarea atributelor 
constituţionale ale statului român şi principiile 
democraţiei impun organizarea şi funcţionarea 
instituţiilor statului astfel încât, la nevoie, acestea să 
poată acliona eficient, folosind, fie forla militară pentru 
apărarea teritoriului, fie autoritatea publică pentru 
menţinerea ordinii de drept. 

Participarea Armatei României la misiunile Cu 
caracter special determinate de situaţia de criză existentă 
în acest an a relevat necesitatea adaptării cadrului 
legislativ aplicabil cu prioritate in domeniile înzestrării 
şi managementului instituţiilor de învăţământ şi al 
unităţilor din reţeaua sanitară proprie a Ministerului 
Apărării Naţionale, ţinând seama de faptul că au fost 
identificate disfunctionalităti si limitări în ceea ce 
priveşte capacitatea de a aborda noi ameninţări, cu 
impact negativ asupra comenzii şi controlului, a 
îndeplinirii atribuţiilor funcţionale şi, în consecinţă, 
asupra eficienţei realizării misiunilor încredinţate. 

Reglementările actuale nu asigură un cadru fluent 
de realizare şi menţinere a capabilităţilor niilitare 
reziliente, credibile şi flexibile, destinate îndeplinirii 
misiunilor Armatei, în măsură să asigure un răspuns 
coerent şi întrunit, la provocările mediului de securitate, 
inclusiv in spectrul neconvenţional, hibrid şi al 
furnizării sprijinului necesar pentru managementul 
crizelor şi al situaţiilor de urgenţă. 

2. Schimbări 

preconizate 
Raţiunea obiectivă a transformării 

Departamentului pentru armamente in direcţie generală 
o constituie generarea unei structuri suple, ce per ite o 
relaţionare mai facilă la nivelul procesului c3(i~ 
prin reducerea numărul de verigi inte e4 ya;,b
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birocraţiei 
unor achiziţii 

care pot 
apărare 

produse 
Subordonarea 

„Carol I" 
de către 

autononuei 
învăţământului 

militare 
demers 
sistemului 
realizarea 
proceselor 

Comasarea 
Institutului 
Militară 

medicale 
Major 
operaţionalizarea 

realizarea 
structura 
autorităţilor 

logistic 
si materiale 

Neadoptarea 
propuse 
structurilor 
de reacţie 

şi ameninţărilor 

imediate 
securitate. 

şi a timpului de reacţie în vederea realizării , 
de tehnică, echipamente şi tebnologie, 

fi puse la dispoziţia industriei naţionale de 
şi integrarea acestora pentru realizarea unor 
naţionale la preţuri competitive. 

Universităţii Naţionale de Apărare 

şi a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I" 
Statul Major al Apărării, cu menţinerea 

universitare permite un cadru coerent al 
militar, centrat pe nevoile instituţiei 

şi corelat cu sistemul naţional de învăţământ, 

imperios necesar pentru coordonarea eficientă a 
de educaţie şi formare profesională şi pentru 
unui management unitar şi integrat al tuturor 
educaţionale. 

unităţilor sanitare, inclusiv a 
National de Cercetare-Dezvoltare Medico- 

în subordinea Direcţiei „Cantacuzino", 
si trecerea acesteia sub comanda Statului 

al Apărării, permit conducerea unitară şi 

acţională a structurilor sanitare şi 

eficientă a actului medical atât pentru 
de forţe ale armatei, cât şi pentru sprijinul 

centrale şi locale, asigurarea unui flux 
corespunzător şi aprovizionarea cu echipamente 

medicale. 
de urgenţă a modificărilor legislative 

determină scăderea gradului de operativitate al 
militare şi produce disfuncţii ale capacităţii 

în timp scurt şi la un nivel adecvat riscurilor 
actuale, precum şi întârzierea reacţiei 

la schimbările impredictibile din mediul de 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
Sectiunea a 3-a 

, 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri Nu este cazul. 
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2 1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative 

• Nu este cazul. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor midi şi Nu este cazul. 
mijlocii 
3. Impactul social Nu este cazul. 
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 
5. Alte informatii Nu este cazul. 

Seefiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe term en 

scurt, pentru anal curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
- mu i lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Modifrcări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 
b) bugete locale 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
(iii) transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice 
b) bugete locale 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
(i) cheltuieli de personal ! ., _ .g
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar,
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plus/minus, din care: 
(venituri-cheltuieli) 
a) buget de stat 
b) bugete locale 
c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat 
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 
6. Calcule detaliate privind 
fundarnentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare 
7. Alte informaţii Modificările 

Acestea 
ministerului 

propuse nu au impact 
vizează resubordonări 

si se efectuează fără 
cu păstrarea numărului 

de salarizare existente. 

frnanciar. 
în cadrul 

cheltuieli 
de posturi suplimentare, 

si a nivelului 
Sectiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act norm ativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative in vigoare 
cc vor fi modificate sau 
abrogate, ca ulivare a intrării 

în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează 

a fi elaborate in vederea 
implementării noilor 
dispoziţii. 

a) Modifrcarea hotărârii Guvernului privind 
organigrama structurilor centrale şi numărul 

total de posturi ale acestora; 
b) Elaborarea şi modifrcarea unor acte 
normative specifice subsecvente, prin ordin al 
ministrului apărării naţionale. 

11. Compatibilitatea 
proiectului de act normativ cu 
legislaţia in domeniul 
achiziţiilor publice 

Proiectul de act noiniativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Conformitatea proiectului 
Proiectul de act normativ nu se referă 

subiect. 
la acest 

de act normativ cu legislatia 
comunitară în cazul 

t~thtb~c*,
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proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 
3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunjtare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

4. Hotărâri ale Curtu de 
Justitie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

5. Alte acte normative şi/ sau 
documente jnternationale dm 
care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

6. Alte informatii Nu este cazul. 
Sectiuuea a 6-a 

, 

Cousultările efeetuate îu vederea elaborării proiectului de act norm ativ 
1. Informatii privind procesul 
de consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme 
implicate. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a 
modului in care activitatea 
acestor organizatii este legată 
de obiectul proiectului de act 
normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

3. Consultările organizate cu 
autoritătile administratiei 
publice locale, in situatia in 
care proiectul de act normativ 
are ca object activităti ale 
acestor autorităti, în conditiile 
Hotărârii Guvernului nr 
521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor ale 
autoritătilor administratiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

4. Consultările desfăsurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvemului nr.
750/2005 privind constituirea

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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consiliilor interministeriale 
permanente. 
5. Informatii privind avizarea 
de către: 

a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr.457/2020. 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat 
proiectul de act normativ prin Hotărârea 

nr.68/2020. 

6. Alte informatii 
Sectiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societătii civile 
cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

2. Informarea societătii civile 
cu privire la eventualul 
impact asupra mediului jn 
urma implementării 

proiectului de act normatjv, 
precum şi efectele asupra 
sănătătij şi securitătjj 

cetătenilor sau diversitătii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

3. Alte informatii Proiectului îi sunt incidente dispozitiile art. 7 
aim . (13) din Legea nr. fir. 52/2003 privind 
transparenta decizională în administratia 
publică, republicată. 

Sectiunea a 8-a 
Măsuri de implemen tare 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către autoritătile 

administratiei publice centrale Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. şi/sau locale — înfiintarea unor 

organisme sau extinderea 
competentelor institut iilor
existente 

~  
* ~' .3 a,m~ 

2. Alto informatii Nu este cazul. UĘ4~ ;î<~i 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, pe 
care îl supunem Parlamentului spre adoptare. 
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subordonea~ă epilzilelť'ntil]tare, 7nstittitul 1`Talita1.đs 1Vledicină 
Aeronnutică $i ` Spąlielă „CGenerei doctor 'fl$Rttrr Victor 

.An.a.stasW şi lnstitutul Nalienal de' ÇtrcetarcDeavoliate 
Medico Militâră „Căntacuzind'. _ . P .. . 
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(T); Direejia. generală- pentrt. am'iâctrerite elâbtireazâ şi 
eoordonează, itnplementarea poli(icilot da abhizilii in cadn4l 
minlşta'ului; fundami:ntlerză sub aspect 1e6nic. politicile cia 
ip7ratraIe, e1Abtrr,caă;_cpor.d9neaz3', şi.punein practică strntegiile 

. 

, 

de aGbizt'lii .pentiu: si.•(.eacele de atnramente şi eclupamentele 
majore, inclusiv prin programo]o. :specifico asisteniet de. 
:securitatd iicordăle .RinnHulei 'de eăttB. .guvetnele străine şi 

;organizaliile ;intcmationa10; :tn ca6tate de shuctud'i. do 
reglemenlare în dofneniul •acltizitrilor• publice ]a nivelul 
minietzrnlui;'aisigum.managementul programelor daaeliuitie cu 

 blslente de:annamente:şi.'eclupamente-nlajora $i al CSttttradtelor 
aI'ctente,. }signră .rnanagemenluL :activitălilor do •tcştarc şi 
On'aÎuăre-'de-dezvOlt_are;.'a,tta,lize,'andituri'tel]nice - şi. acceptanle 

afcrpnte sistcptclor de armamente şi eclupamentelor ajore, pr ,
iuAo,i$t'în,ielegeri'tehncce, ţlanrfică şi desiăşbarg acirvitatea de 
co pemit.'tntemallonalâ m domeniul arluamontelor, geştionează 

rolajui~~':ţildustria;nalronalătlZapărare. 
pcnint armuzrAen(e coordoneară. 

•acirvi~aj4p~C[e cercetare r3czvoltamy clp proteclie a dpeptiailor de 
:~dp$pfe mdusttiala asupră..rezaltatelor cemc.fării 4n domeniu) 
fr$iă[% :preeunt şi paitrciparea stiitctmylor specializate din 
cadru] ntinistenilui,,la. proieclete şi prpgramele de cereetare- 
dezvoltare iui}iate l.a uive1p12lAŢQ ş1'17T3. 

(3) Diteclia genet pentni artnatnente reprezintâ 
nutqu(ăteti.na]ională îiţ.domentul activităiu de supravegitqre a 
rnanagemen(ultii ciftbtăiii 'Ya fumizorii de liivduse- tnilitarie şi 

presthtop`; de.şervicn în: ilotneniul apăti3ru şi de." alilioare a 
cednielpr, XJRIb .şi.. UE dc ăsigtuare .0 calitălii iu, domenial . 

ltrrrYevalt~area, cestiTicarta efihereâ,şl suprav :'furnizotilor ~~', `:. . . _ 
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5t4ndardizarelehnfe4, 
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g&éa peplru 81it1atucntc elaFatta?ă 
speFf $ dbg3k1b!neaů activitntea de 

d~mle.ttg~bgie:gi de, func5ionare:m.condi(ii 
a'irislnla{iilor sub pnâsiune; instalaliilor de ridicat:şi 

conşWiiattf8te do cofpbustibil, rcalizează controltil 
r(ome,iiiulw. ti€f ctlrnpeYenfă: jientru exportytilC, 

Şy ąĘ* o oţsutyi p . cu produşe ndlitarc şi cu du}yld 
pea atjy'ili+ţile Pnvind nprobarea_svupendări'i 

vamel~tx:
-.7a,, 

gnuinite âttnarneute şi echipămiemte 

10 . 23 - - 

Diizc(iu. niedicniă coordonează,asistentă ,medinii1ă 

perSOnalUM ârirrritei şi ii.cadrelQr•inilit9ri: in rezeivă 
retragere, asigurutea sarmnr vcieiinără, lmplementeazi( 
poliHca nationAiă d0 sinătate la rivelul. Iylinistcritlut 
Elpărării Tia(raynle, o%aijizează invă(ămânlul

milifar, pnn ,Ţnstitutul I\4edtcolviiiitar şi

5p ectalitate, şt elaborcaiă conccR ta, ntuxl ;fu 
ş 

l p 
serviciilormedicalc isanităcvetennan:. ~_ 

a 
şi:(Yi' 

u~p~ I' 
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~1 ~OXp11âe7►br~~ 

'
tr? 'R

11, 70 - - 

- 

3e .abtliteazit .mtnrstrui apăiăni nalionale` 
oitline•şi mâqvcliunr pnvtrtd; ordrnea :intenoaiă in 
servielu] tntenor, mstnac a de front, onoi4~n[ ~`"gl 
ceretnonîile militnre, serv(c~ l 1â. bdrdut naveliit 
tragerilc ut arntameit de :infanterie„ tmraet7â 
dis4iplina rnilitttr'â; garriiz,oiuyele Ynilittu+c, r.ducatta 
militiir3f,2bprulavia(ietnvlitarc 

enuii' 
n1tmte,, 

tnrl~tar~~y g~fUl 
mllltatt' 

fzćol4itiilitaze, 

r~`l /Š. )$lea8ţ:mimstrullap}Isăryl 

iqstg$uru 
'iu~dtioi; iri4ftpcpa 

1~11Ctrdul. 
ip •~derle, 

educalia 
antiSetatea:dtrSpformare'ţflj4t`publice.. 

nappnale să emită ordnre'şi 

privrnd., nrdmeâ• rntenoara m unrtater servrciul 
d6 frwrt, oyrorunle §t celemonitle niililare 
iravelgr nrilltar~, ttagerile eu annamepi, de 

muziclle milttayęj .disuijiXiRa mtlttarâ,. garrxizoanele 
6ztca irijiFaciF; rbozu) -aviapei militare şi 

12. 
Art II — Suhprdonarea,Drrec(iei 

iptti3rPinvit;ogreaotdo,uwnieide.urgers(ă,yiânălavacantareascestora;. 

Mt. )îII. — La data 
pcnttu 

medicale la Stalul Major al.Âpărăttt 

intrărif Sn yigoare'a,preze.ntei atdonaşje de t4rg (%7li cfla.$bierală 

se•reabzeazâ' cu 

. . .. 

preluărea`4i'rgeig(nertea fiuie(iilor publice 4ncadralo.la data 

.Depariatnentului 
pentm rinmamente se~libbogâtutt>ror ărepturilor şi obligajiilor 

artnarrrente: ,. ,;,,2~ . . 
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