
Comisia pentru aparare, ordine publica §\ siguranta nationala

Nr. XXV/313/2020

RAPORT

asupra

Propunere legislativa pentru modificarea completarea Legii nr.346/2006 

privind organizarea functionarea Ministerului Apararii Nationale

(L528/2019)

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala a fost sesizata de Biroul permanent al 
Senatului, prin adresa nr. L528/2019, m vederea dezbaterii ^i elaborarii 
raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea 

Legii nr.346/2006 privind organizarea §i functionarea Ministerului Apararii 
Nationale, initiatori fiind: Bulacu Romulus - senator PNL; Caracota lancu - 
senator PNL; Cazan Mircea-Vasile - senator PNL; Chirte§ loan-Cristian - senator 

PNL; Gorghiu Alina-§tefania - senator PNL; Harau Eleonora-Carmen - senator 

PNL; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; Popa Cornel - senator PNL.

Senatul este Camera decizionala.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea art. 39 din Legea nr.346/2006 privind organizarea §i functionarea 

Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, „astfel 
meat numirea unui nou sef al Statului Major al Apararii sa se faca in totala 

transparent! si cu un grad mai mare de predicitibilitate a ocupantilor acestei 
pozitii de la conducerea Armatei Romane", potrivit Expunerii de motive.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu 

observatii si propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil prezentul proiect de act
normativ.



Guvernul sustine adoptarea propunerii legislative, cu propuneri si
observatii.

Pe parcursul mai multor sedinte, membrii Comisiei pentru aparare, ordine 
publica §i siguranfa nafionala au luat m dezbatere propunerea legislative si au 
hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, sa adopte prezentul raport 
de admitere, cu amendamente admise.

In consecinta, Comisia pentru aparare, ordine publica §1 siguran^a 
na(ionala supune plenului Senatului, spre dezbatere §i adoptare, prezentul 
raport de admitere, cu amendamente admise, precum §i propunerea 
legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din 
categoria legilor organice si urmeaze se fie adoptate in conformitate cu 
prevederile art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicate.

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

Presddinte, Seore^,
Senator Stefjin^adu OPREASenator Ti li BRAlLOlU
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Anexa
la nr. XXV/3/3/11.11.2020

Amendamente admise
la Propunerea legislativa pentru modificarea completarea 

Legii nr.346/2006 privind organizarea functionarea 
Ministerului Apararii Nationale

L 528/2019

Legea 346/2006 Amendament
/autor

MotivareNr. Text
legislativa adoptata 

Camera

propunere
crt.

de
Deputatilor
La articolul 39 dupa 
alineatui (5) se 
introduce doua noi 
alienate, alineatele 
(5^) si (5^), cu 
urmatorul cuprins:

Art. 39
(5) Sefu! Statului 
Major al Apararii 
este militarul cu 
rangul 
conducere cel mai 
Tnalt din armata, 
numit
Presedintele 
Romaniei, 
propunerea 
ministrului apararii 
nationale, cu avizul 
prim-ministrului, 
pentru o perioada 
de 4 ani, cu 
posibiiitatea de 
prelungire cu pana 
la un an. In functia 
de sef al Statului 
Major^ _ai _Apararii 
poate fi numit 
loctiitorul acestuia

La articolul 39 
dupa alineatui
(5) se
introduce un 
nou alineat, 
alineatui (5^), 
iar alineatui 
(5") 
elimina

1.
de

de se

la

1



sau unul dintre sefii 
categoriilor de forte 
ale armatei.

(5^) (5^) Propunerea
ministrului
apararii
nadonale de 
numire a unui 
nou sef al 
Statului Major 
al Apararii, 
avizata de 
prim-ministru, 
va fi transmisa 
presedintelui 
Romaniei cu cel 
putin 3 luni 
mainte de 
expirarea 
mandatului 
sefului Statului 
Major 
Apararii.

Propunerea 
ministrului apararii 
nationale de numire a 
unui nou sef al Statului 
Major al Apararii,
avizata de prim- 
ministru, 
transmisa presedintelui 
Romaniei cu cel putin 3 
luni Tnainte de 
expirarea mandatului 
sefului Statului Major al 
Apararii.

fiva

al

(5^) mandatui sefului 
Statului Major al 
Apararii, aflat in functie 
la data intrarii in 
vigoare a legii, se 
prelungeste pana la 
data de 1 iulie ce 
urmeaza indeplinirii 
mandatului sau initial.

Se elimina

Autor:
Senator
Tit-Liviu
Brailoiu
La articoiul 7, 
alineatui ' (4)

Completarea 
alin. (4) art. 7 
este necesara2. se

2



astfel incat si
Directia
instantelor
militare sa se
regaseasca
printre
structurile care 
functioneaza in 
subordinea 
nemijiocita a 
nninistrului 
apararii
nationale, cu un 
nivel
salarizare 
personalului 
asimilat celui 
prevazut pentru 
structurile 
central.

completeaza 
si va avea 
urmatorui 
cuprins:

Art. 7
(4) Casa de pensii 
sectoriala si Oficiul 
National pentru 

CultuI 
functioneaza in 

subordinea 

nemijiocita 

ministrului apararii 
nationale, 
organizate potrivit 
reglementarilor 
specifice, iar nivelul 
de salarizare a 

personalului 
acestora 

asimilat 
prevazut pentru 

structuri centrale ale 

ministerului.

Art. 7 - (4)
Casa de pensii 
sectoriala,
Directia 
instantelor 
militare si
Oficiul National 
pentru CultuI 
Eroilor
functioneaza in 
subordinea 
nemijiocita a 
ministrului 
apararii
nationale, sunt
organizate
potrivit
reglementarilor 
specifice, iar 
nivelul
salarizare a 
personalului 
acestora este 
asimilat celui 
prevazut pentru 
structuri 
centrale ale 
ministerului. "

Eroilor

a
de

asunt

este
celui

de

Autor:
Senator
Tit-Liviu
Brailoiu
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