
GUVERNUL ROMÂNIEI 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentrn modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 

privind organizarea şi funcţionarea Ministererini Apărării Naţionale 

Având în vedere că participarea structurilor militare la implementarea şi 

aplicarea măsurilor luate in perioada stării de urgenţă au relevat anumite 

disfuncţionalităţi cu impact negativ asupra comenzii şi controlului, a îndeplinirii 

atribuţiilor funcţionale, şi, în consecinţă, asupra eficienţei îndeplinirii misiunilor 

încredinţate, 

ţinând cant de necesitatea înzestrării Armatei în scopul respectării 

angajamentelor militare asumate de România pe plan internaţional, în cadru 

inter-instituţional, pentru continuarea operaţionalizării şi menţinerii capacităţii 

de luptă a structurilor militare şi pentru eficientizarea şi creşterea capacităţii de 

instruire a resursei umane, în vederea asigurării unor capabilităţi credibile de 

descuraj are şi contracarare a ameninţărilor, 

luând in considerare necesitatea adaptării, in regim de urgenţă, a 

sprijinului medical operaţional la cerinţele structurii de forţe, in contextul 

implementării politicii naţionale de sănătate, 

pentru implementarea unui sistem unic şi integrat de management al 

instituţiilor de învăţământ şi al unităţilor sanitare din reţeaua sanitară proprie a 

Ministerului Apărării Na~ionale, care să asigure o capacitate de reac~i ,pr p,~_ ~c . 
; /ad~~cr~?s-ti4~ 

la scbimbările impredictibile ale mediului de securitate,
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ţinând cont că neadoptarea de urgenţă a modificărilor legislative propuse 

determină scăderea gradului de operativitate a structurilor militare şi produce 

disfuncţii ale capacităţii de reac(ie în timp scurt şi la un nivel adecvat riscurilor 

şi ameninţărilor actuale, precum şi întârzierea reacţiei imediate a instituţiei 

mjlitare la schimbările impredictibile din mediul de securitate, 

se impune intervenÎia legislativă de urgenÎă în considerarea faptului că 

toate aceste aspecte vizea~ă interesul public, jar reglementarea lor nu poate fi 

amânată întrucât vulnerabilizează modul de aciiune şi capacitatea operaţională a 

Ărmatei României, 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenÎă. 

Art. I. — Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funciionarea 

Ministerului Apărării Naţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 867 din 2 noiembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 7 se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„(1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Na(ionale, 

subordonate nemijlocit ministrului apărării na(ionale, sunt: 

a) Statul Major al Apărării; 

b) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaÎii 

internaÎionale; 

c) Departamentul pentru rela(ia cu Parlamentul şi calitatea vieÎii 

personalului; 

d) Direcţia generală de informaţjj a apărării; 

e) Secretariatul general; 

f) Direcţia generală pentru armamente; 3 
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g) Direclia generală management resurse umane; 

h) Corpul de control şi inspecţie; 

i) Direcţia generală financiar-contabilă; 

j) Direcţia generală juridică; 

k) Direc(ia audit intern; 

1) Direcţia domenii şi infrastructuri; 

m) Direcţia informare şi relaţii publice; 

n) Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor. 

(2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale se mai 

regăsesc: Grupul consilierilor, Cabinetul ministrului, Direcţia instanţelor 

militare, Purtătorul de cuvânt, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua", precum şi 

alte structuri stabilite prin lege." 

2. Alineatul (8) al articolului 7 se abrogă. 

3. Alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul 

cuprins. 

„(2) Statul Major al Apărării are în subordine, pe lângă tipurile de 

structuri prevăzute la alias (1), structura de for(e, Direcţia medicală, 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" şi Academia Tebnică Militară 

„Ferdinand I"." 

4. După alineatul (2) al articolului 8, se introduce un nou alineat, 

aim . (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Direcţia medicală este asimilată structurilor centrale ale 

Ministerului Apărării NaÎionale." 

5. Articolul 11 se abrogă. 

6. La articolul 13 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă 

literă, lit. e), cu următorul cuprins: 

„e) coordonarea asistenlei medicale a personalului armatei şi a cadrelor 

militare în rezervă şi în retragere, asigurarea sanitar-veterinară, imp 
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organizarea învăţământului medico-lnilitar şi elaborarea concepţiei privind 

funcţionarea serviciilor medicale şi sanitar-veterinare." 

7. După alineatul (3) al articolul 13, se introduce un nou alineat, 

aim . (4), cu următorul cuprins: 

„(4) Statul Major al Apărării, prin Direcţia medicală, are in subordine 

spitalele militare, Institutul Na(ional de Medicină Aeronautică şi Spa(ială 

„General doctor aviator Victor Anastasiu" şi Institutul Na(ional de Cercetare- 

Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino"." 

8. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 161, cu 

următorul cuprins: 

„Art.161. — (1) Direc(ia generală pentru armamente elaborează şi 

coordonează implementarea politicilor de achiziţii în cadrul ministerului, 

fundamentează sub aspect tehnic politicile de înzestrare, elaborează, 

coordonează şi pune in practică strategiile de achizi(ii pentru sistemele de 

armamente şi echipamentele majore, inclusiv prin programele specifice 

asistenţei de securitate acordate României de către guvernele străine şi 

organiza(iile internaţionale, în calitate de structură de reglementare in domeniul 

achiziţiilor publice la nivelul ministerului, asigură managementul programelor 

de achiziţie cu sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor 

aferente, asigură managementul activită(ilor ,de testare şi evaluare pentru 

dezvoltare, analize, audituri tehnice şi acceptan(e aferente sistemelor de 

armamente şi echipamentelor majore, încheie înţelegeri tehnice, planifică şi 

desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor şi 

gestionează relaţia cu industria naţională de apărare. 

(2) Direcţia generală pentru anuamente coordonează activitatea de 

cercetare-dezvoltare, de protecţie a drepturitor de proprietate industrială asupra 

rezultatelor cercetării în domeniul apărării, precum şi participarea structurilor 

specializate din cadrul ministerului la proiectele şi programele d /cej z~r \ ` 
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(3) Direcţia generală pentru armamente reprezintă autoritatea naţională 

în domeniul activităţii de supraveghere a rnanagementului calităţii la furnizorii 

de produse militare şi prestatorii de servicii în domeniul apărării şi de aplicare a 

cerinţelor NATO şi UE de asigurare a calităţii în domeniul apărării, prin 

evaluarea, certificarea şi supravegherea furnizorilor şi prestatorilor in legătură 

cu îndeplinirea acestor cerinţe. 

(4) Direclia generală pentru armamente elaborează reglementările 

specifice şi coordonează activitatea do standardizare tehnică, de metrologie şi de 

funcţionare în condiţii de siguranlă a instalaţiilor sub presiune, instalaliilor de 

ridicat şi a aparatelor consurnatoare de combustibil, realizea7ă controlul specific 

domeniului de competenţă pentru exporturile, importurile şi alto operaliuni Cu 

produse militare şi Cu dublă utilizare şi coordonează activitălile privind 

•aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente 

militare, in condiţiile legii." 

9. Articolu123 se abrogă. 

10. Articolu170 se modifică şi va avea următorul cuprius: 

„Art.70. — Se abilitează ministrul apărării nalionale să emit ă ordine şi 

instrucţiuni privind: ordinea interioară in unitate, serviciul interior, instrucţia de 

front, onorurile şi ceremoniile militare, serviciul la bordul navelor militare, 

tragerile cu arruament de infanterie, muzicile militare, disciplina m.ilitară, 

garnizoanele militare, educaţia frzică militară, zborul aviaţiei militare şi 

activitatea de informare şi relalii publice." 

Art.II. — Subordonarea Direcţiei medicale la Statul Major al Apărării se 

realizează cu preluarea şi menţinerea funcţiilor publice încadrate la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la vacantarea acestora, cu 

respectarea dispoziţiilor legale aplicabile funcţiilor publice. 

Art.III. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 

Direcţia generală pentru armamente se subrogă în toate drepturile ş 
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Departamentului pentru armamente. 

Bucureşti, ‚4v5'
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Contrasemncază:

Ministrul apărării nationale 
Ionelh'ücolac Ciucă 

Ministrul muncii şi proţe ţ ei sociale 
Victoria Vpleta Alexandru 
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