
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

pentru continuarea dezvoltarii capabilitafii operationale 

aeriene cuprinse in Etapa de tranzilie inifiala a Concep^iei de 

realizare graduala a capabilitaiii de aparare aeriana in cadrul 

programului „Avion multirol al Forfelor Aeriene”

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Se aproba continuarea dezvoltarii capabilitatii 

operalionale aeriene cuprinse in Etapa de tranzitie inijiala a Concepliei de 

realizare graduala a capabilitalii de aparare aeriana in cadrul programului 

„Avion multirol al Forjelor Aeriene”, prin:
a) atribuirea de catre Guvernul Romaniei, Guvemului Republic! i 

Portugheze a contractului de achizi^ie a 5 avioane F-16 A din excedent, a 

unui pachet de bunuri §i servicii care include §i modemizarea avioanelor 

F-16 din dotarea Foitelor Aeriene Romane, elemente de suport logistic §i 
instruirea personalului tehnic ingineresc, cu respectarea prevederilor 

art. 22 Ih. f) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 114/2011 privind 

atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii §i 
securita^ii, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 195/2012, 
cu modificarile §i completarile ulterioare;

b) atribuirea de catre Guvernul Romaniei, Guvemului Statelor 

Unite ale Americii de contracte de tip Letter of Offer and Acceptance,
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denumite in continuare contracte de tip LOA, specifice Programului 

Foreign Military Sales - FMS, pentru achizitionarea pachetului de bunuri 

§i servicii complementar celui prevazut la lit. a), cu respectarea 

prevederilor art. 22 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 114/2011, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 195/2012, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art. 2. - (1) Se imputemice§te Ministerul Apararii Nationale ca, 
prin Departamentul pentru armamente, sa semneze, in numele Guvemului 

Romaniei, contractele de tip LOA prevazute la art. 1 lit. b).
(2) Se imputemice§te Ministerul Ap^mi Nationale ca, prin 

Compania Nationals „Romtehnica” - S.A., sa semneze in numele Guvemului 

Romaniei, contractul prevazut la art. 1 lit. a) §i sa demleze contractele 

prevazute la art. 1, pe baza unui contract incheiat intre Compania Nafionala 

„Romtehnica” - S.A. §i Ministerul AparMi Nationale.

Art. 3. “ (1) Ministeml Apararii Nationale gestioneaza sumele in 

valuta aferente achizitiilor prev^ute la art. 1 lit. b), printr-un cont analitic 

deschis pe numele acestuia, in cadml contului de valuta al Ministerului 

Finantelor Publice deschis la Banca Nationals a Romaniei. Soldul contului 

respectiv, inregistrat la sfarjitul fiecami exercitiu financiar, se reporteaza 

in anul urmator §i se va utiliza in scopul fmantarii costurilor aferente 

contractelor de tip LOA prevazute la art. 1 lit. b).
(2) Prin derogare de la prevederile art. 173, 174 §i art. 176 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, nu se datoreaza obligatii fiscale accesorii pentm 

diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din regularizarea 

valorii in vama a bunurilor importate in cadrul contractelor de tip LOA, 
atribuite de Guvemul Romaniei potrivit prevederilor art. 1 lit. b).

A

(3) In situatia in care unele produse §i servicii prev^te sa fie 

achizitionate potrivit art. 1 nu pot fi contractate sau daca din punct de vedere 

economic §i/sau operational este necesara achizitia din alte surse, ordonatoml 

principal de credite poate aproba achizitionarea din aceste surse.
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Art 4. - In vederea realizarii §i mentinerii capabilitatii prev^te 

la art. 1, Ministerul Aparmi Na^ionale trimite personal militar pentru 

indeplinirea unor misiuni in afara teritoriului national, pentru executarea, 
indeosebi, a activitatilor de instruire, operare, mentenanta, in conformitate 

cu prevederile contractelor incheiate in baza prevederilor art. 1.

Art. 5. - (1) Pe intreaga perioada a misiunilor prevazute la art. 4, 
personalul participant la misiune beneficiaza de drepturile salariale prevazute 

la art. 71 alin. (1) din sectiunea a 9-a a cap. II din anexa nr. VI la Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu 

modificSrile §i completarile ulterioare, stabilite cu respectarea prevederilor 

art. 38 din aceea§i lege §i a celorlalte prevederi legale care reglementeaza 

salarizarea personalului platit din fonduri publice.
(2) Compensatia lunara specifica prev^uta la art. 71 alin. (1) lit. 

c) din sectiunea a 9-a a cap. II din anexa nr. VI la Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificarile §i completarile ulterioare, se acorda 

personalului participant la misiunile prevazute la art. 4 in cuantum de 

100% aplicata la solda de flinctie.

Art 6. - (1) Pe durata misiunilor prevazute la art. 4, personalul 

beneficiaza de drepturile minime de diuma stabilite pentru fiecare 

categoric de personal participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) 

lit. c) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la 

misiuni operatii in afara teritoriului statului roman, cu completarile 

ulterioare, majorate cu 50%.
(2) Pe durata indeplinirii misiunilor in strainatate prevazute la 

art. 4, in zilele c^d personalului nu i se asigura hrana, acesta beneficiaza 

de alocatia valorica de hrana stabilita pentru personalul participant la 

misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 121/2011, cu completarile ulterioare.
(3) Pe durata misiunilor prevazute la art. 4, in zilele cand 

personalul participant se afla in tara sau in concediu de odihna, acesta nu 

beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) §i (2).
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Art. 7. - (1) Personalul participant la misiunile prevazute la 

art. 4 beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport pentru o 

calatorie in ^ara §i retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune.
(2) Personalul participant la misiunile prevazute la art. 4 poate 

opta, la fiecare 3 luni de misiune, ca sopil/so^ia §i/sau copiii acestuia sa 

beneficieze de decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea la 

locul misiunii §i retur.

Art. 8. - (1) Fondurile necesare participarii la misiunile 

prevazute la art. 4 se asigura din bugetul Ministerului Apararii Na^ionale, 
in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

(2) Din fondurile prevazute la alin. (1) se suporta §i cheltuielile 

determinate de pregatirea misiunii §i executarea acesteia, astfel:
a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe 

teritoriul statului rom^n in zona de desfa§urare a misiunii, precum §i 
repatrierea acestuia;

b) dislocarea membrilor de familie ai personalului tehnic 

ingineresc care asigura functiile de conducere, planificare §i coordonare a 

programului, aflat in misiune, din garnizoanele de dispunere de pe 

teritoriul statului roman in zona de desfa§urare a misiunii, precum §i 
repatrierea acestora;

c) achizitii de bunuri, lucr^i §i servicii solicitate de specificul
misiunii;

d) cheltuieli de operare §i Sprijin logistic necesare bunei 

desfa§urm a misiunii;
e) selec{ionarea, vizita medicala, testarea, pregStirea, incheierea 

asigur^lor de sanatate, in condijiile stabilite de Ministerul Ap^arii Nationale, 
precum §i in conformitate cu reglementarile specifice fiecarei activita^i;

f) incheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate §i deces
ale personalului;

g) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in 

unita^ile sanitare din zona de executare a misiunii §i asigurarea 

transportului inso^itorilor acestuia;
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h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea §i 
inhumarea personalului decedat, precum §i mdeplinirea formalita^ilor 

specifice;
i) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate 

activitatilor necesare dezvoltarii relafiilor cu autoritafile militare §i civile 

locale, precum §i cu popula{ia civila, asigurarea activitafilor de protocol, 
in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nafionale.

Art. 9. ~ (1) Participarea personalului tehnic ingineresc la 

misiunile de instruire prevazute la art. 1 lit. a) este condifionata de 

semnarea in prealabil a unui angajament, in conditiile stabilite prin ordin 

al ministrului ap^arii na{ionale, prin care se obliga ca dupa incheierea 

misiunii sa i§i desfa§oare activitatea in cadrul Ministerului Ap^arii 

Nafionale timp de 5 ani, in specializarea dobandita pe timpul misiunii de 

instruire, dar fara a depa§i varsta prevazuta la art. 16 alin. (2) din Legea 

nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificMle §i 
complet^ile ulterioare.

(2) In situafiile in care cadrele militare i§i inceteaza raporturile 

de serviciu cu Ministerul Apararii Nafionale inainte de expirarea duratei 

stabilite prin angajamentul prevazut la alin. (1), acestea sunt obligate sa 

restitute cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, 
proportional cu perioada de angajament ramasa neexecutata.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica personalului participant la 

misiune in situafia incet^ii activitatii din motive neimputabile acestuia.

Art. 10. - Personalul participant la misiunile prevazute la art. 4 

beneficiaza de drepturile §i are obligatiile prevazute de legislatia in 

vigoare aplicabila personalului militar in activitate, in masura in care 

acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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