
AVIZ 
referitor Is propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 
priviud pensiile militare de stat 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Mhiisterului Apărării Naţionale şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile 
militare de stat, transmisă de Secretarul General al Camerei 
Deputalilor cu adresa nr.PIx90/9.03.2020 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D230/10.03.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul ark2 alin.(1) lit.a) din Lcgea nr.73/1993, republjcată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaiii şi propuneri: 

1. Prezenta propunere legislativă are ca object modificarea şi 
completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funciionarea 
Mjnisterului Apărării Naţionale, republicată, Cu modificările 

ulterioare, precum şi a Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de 
stat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin coniinutul său normativ, proiectul face parte din categoria 
legilor organics, fijnd incidente dispoziţiile art.118 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată, jar în aplicarea prevederilor art.75 
ajin.(I) din Legea fundamentală, prima Camera sesizată este Camera 
Deputa(ilor. 



Totodată, precizăm că, în ccea ce priveşte interven(iile propuse 
asupra Legii nr.223/2015, în aplicarea dispozi(iilor art.75 alin.(1) 
coroborat ca art.73 alin.(3) lit.p) din Constitu(ie, prima Cameră 
sesizată este Senatul. 

Men(ionăm faptul că, prin avizul pe care î1 emite, Consiliul 
Legis]ativ nu se poate pronunla asupra oportunită(ii solu(iilor 
legislative preconizate. 

2. Întrucât propunerea legislativă generează influen(e asupra 
bugetului de stat, stint aplicabile dispoziliiie art.11l alin.(1) teza a 
doua din Constituţie, find necesară solicitarea punctului de vedere at 
Guvernului. 

De asemenea, #inând cont de dispoziţiile art.15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finan(ele publice, cu modifcările şi completările 
ulterioare, propunerea legislativă trebuie să prevadă sursele de 
acoperire a micşorării veniturilor bugetare. 

Totodată, trebuie respectate prevederile art.33 din Legea 
nr.24/2000, republicată cu modii►cările şi completările ulterioare, 
care reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact, 
precum şi dispoziliile art. 15 din Legea responsabilită(ii fiscal-bugetare 
nr.69/2010, republicată. 

Semnalăm, totodată, că este necesar avizul Consiliului 
Economic şi Social, potrivit dispoziliilor art.2 alin.(l) şi alin.(2) lit.b), 
ale art.5 lit.a), precum şi celor ale art.6 alin.(2) din Legea nr.248/2013 
privind organizarea şi fanclionarea Consiliului Economic şi Social, 
republicată, cu modifcările şi completările ulterioare. 

3. Cu privire la Expunerea de motive, semnalăm că, întrucât 
aceasta se rezumă dour Ia câteva paragrafe succint şi evaziv conturate, 
fără a fi evidenliate în mod concret ra(iunile care au condus la 
amendamentele propuse. Preciză<n că, potrivit normelor legate sus- 
menlionate, instrumentul de prezentare şi motivate trebuie să cuprindă 

cerin(ele care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la 
insuficienlele şi neconcordan(ele reglementărilor în vigoare. 

4. Potrivit uzan(elor normative, este necesară reforrnularea 
titlului, astfel; 

„Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi func(ionarea Ministerului Apărării Nalionale, 
precum şi a Legii nr.223/2015 privind pensiile militate de stat". 
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5. Pentru respectarea exigenlelor în redactarea actelor normative, 
expresiile „Articolui I", respectiv „Articolul II" vor fl redate abreviat 
sub forma „Art.i", respectiv „Art.II". 

6. La partea introductivă a art.I, pentru o corectă informare 
normativă, după datele de republicare în Monitorul Oficial al 
României, trebuie să. figureze menliunea „cu modificările ulterioare". 

7. Rcfcritor la textul propus la pet.1 al art.! pentru art.5 alin.(1) 
pet.17, pentru unitate in redactare cu actul normativ de bază, sintagma 
„de apărare, ordine publică şi securitate nalională" trebuie redată sub 
forma „de apărare, ordine publică şi siguran(ă nalională". 

8. La partea dispozitivă a pct.2 al art.!, din considerente de 
redactare, expresia „punctul 44" va fe redată abreviat sub forma 
„pct.44". 

9. În ceea cc priveşte partea dispozitivă a pet.3 al art.I, este 
necesară reformularea textului, după cum urmează: 

„3. Alineatul (4) al articolului 7 se modifică şi va avea 
următorul euprins:". 

Observalia este valabilă, in mod corespunzător, şi pentru partea 
dispozitivă 

a pet.2 al art.Il. 
10. Cu privire la textul propus la pct3 al art.! pentru art.7 

alin.(4), semnalăm că subordonarea nemijlocită fală de ministrul 
apărării nalionale a Direcliei instanlelor militare, entitate ce se doreşte 
a fl adăugată în cuprinsul normei amendate, se regăseşte şi în cadrul 
aiin.(2) al aceluiaşi articol, potrivit căruia: 

„(2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării 
nalimnale se trial regăsesc_ Grupul consilierilor, Cabinetul 
ministruhd, Directia instanrelar militare, Spitalul Universitar de 
Urgenşă Militar Central „Dr. Carol Davila", Purtătorul de cuvânt, 
precum şi alte structurr.' stabilite prin lege". 

Prin urmare, în aplicarea prevederilor art.16 alin.(1) din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora, „În procesul tie legiferare este interzisă instituirea 
aeelaraŞi regiementâri în mai mnite artieale sau afineate din acelaşi 
act normativ on Pn două sau mai multe acte normative. Pentru 
sublinierea unor conexiuni legislative se utilizează norma de 
trimitere", este necesară revederea şi reformularea corespunzătoare a 
textului. 



Ii. La partea dispozitivă a pct.l art.II, potrivit uzanţei 
normative, forma verbală „se adaugă" trebuie înlocuită cu expresia „se 
introduce". 

12. În privinţa textului preconizat la pct.l a➢ art.Il pentru art.16 
alin.(1) ➢it.c), precizăm ca dispoziţia preconizată nu reprezintă, prin 
însuşi conţinutul acesteia, o condiţie, ci mai degrabă o excepţie. 

Pără a ne pronunţa asupra oportunităţii soluţiei legislative 
preconizate, pentru respectatea normelor de tehnică legislativă şi 
pentru integrarea armonioasă a noii dispoziţii în actul normativ de 
bază, este necesară reconsiderarea textului propus pentru lit.c) sub 
forma unui alineat distinct, care să instituie o excepţie de la regula 
prevăzută la alin.(1), text care să constituie alin.(3) al art.]6. in acest 
caz, este necesară reformularea corespunzătoare a apărţii dispozitive a 
pct.l al art.1➢. 

13. Referitor la textul propus la pct.2 al art.II pentru art.85 
a➢in.(1), sugerăm revederea şi reformularea normei sub aspectul 
utilizării sintagmei „în sub ordinea directă a mini,îtrilor, respectiv a 
directorului Serviciului Român de Informaxii", ca fund superfluă. 

Bucure ti 
Nr. ,N'7/9. o3. 2 
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EVENIMENTE SUFERITE de actai .,, 
_. . . 

L. nr.223/2015 

Legs privind pensiile militare de slat 

promulgată prin 0. nr„ 682/2015 M. Of, nr. 556/27 iui, 2015 
Oecretpentru prcmutgarea Lagii privind penstile militare de 
stat 

mod16c5r1 prin 

o modiBcări prin 

A modificări prin 

= modificări prin 

O.U,G. nr„ 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec.2015 
Ordonantă de urgantă pdvind salarizarea personatuiui platit 
din fondudpublice in onu12016, prorogarea urlor termehe, 
precum şi unele măsuri 8scal.bugetare 

M. Of. nr. 556/27 kit. 2015 

O,U.G. sir. 59/2017 M. Of. sir. 648/7 aug. 2017 
Ordanantă de urgenlă priv'rnd modilicarea şi completarea unor 
aote normative din domeniul pensiiiorde aerviciu 

O.U„G. nit 82/2017 M. Of. nit 902/16 nov.2017 
Ordonaniă da urgenlă pentru modiricarea şi completarea unor 
note normative 

O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec, 2017 
Ordonanlă de urgenjă privind tatele măsuri riscaldtugetare, 
modificarea şl conmpietarea unor ode normative şi prorogarea 
unortermene 

aprobată cu completăr7,pdn L. nr, 80/2018 f4, Of, nr, 278/28 mar.2018 

n modificări prin 

7 madlrrcări pin 

o completat prin 

L. nr, 149/2018 M. Of, nr, 530/27 iun. 2018 
Loge pentru modl9careaşi corraletarea unor acte normative 
din domeniui apărării, ordinii ptdtlice şi secudtălii na;loneie 

O.U.G. nr. 114/2018 M. Of, nr. 1118/29 dec. 2018 
Ortlonanlă de urgen(ă privind institufrea unor măsud in 
domenlul invest4fdor pubtice şi a unor masuri riscabbugetare, 
modificareaşi completarea unor sole normative şi prorogarea 
unortermene 

ntodii77că art. 25 alit. (t), art. 26 atin (/). 
art, 28, art. 29, art. 30, art. 37 alin. (I) cut. 
33, art 39, art. 40, art 55 at/n. (l), arr. 64 
attn. (I), art. 76 a/in, (2), art. 92 tit. a2t. WY. 
94, art 108, art. 1429, art. 1/0 (din, (l), (2), 
(a) şi (8), art I /I ,ri art 133; 
introduce alitt (3) hi art. 3/ at art. /22/; 
abt ogă art. 22, art. 60 a/hz Q,1. art 70 şi 
art. 88 lit. i) 

nrodijlca art. .59 şi an. 60; 
/rrtrodace lit.?) ffi nt) /a arr. 3 

ntadjjc6 an, 3/ Ia I lanuariu 2018 

pror•ogu an 6lnni /ermenele prcn'lrute la 
art. /09 atin, (3) gl art. I/O al/n. (I) 

introduce alin. 7/) şi (/2,1/a art, 8I 

modlfică art. 59, art. 60 

Prevederile capitolului IV se aplicălncepănd cu data de 1 ianuarie 2019. 

L. sir. 23/2019 M. DL nr. 30/10 ian. 2019 
Loge pentru completarea art. 114 aim . (1}din Legea nr. 
263(2010 privind sistemul unitar de pensii pubtice şi a art. 55 
din Legea ❑r. 223(2015 ptivind pensilre miGtare de stat 

t~ 

('ansiliatLagi.elatir- /1/nrart7e2020 

introduce al/n. (I.- /) /a art 55 

Pax. t rim 1 



EVENlMENTE SUFERlTE de ac/ti! ... 

L. nr. 346/2006 M. Of, nr. 554/28 ui.2008 

Lege privind organizarea şi funcjionarea Ministeruiui Apărării Nefionale 

1 republicare cu 
renumerotare 

M. Of, nr. 88712 nov. 2017 
Lego privind organizarea şi tunq'ronarea MinisteruluiApărărid 
Na(ionale 

a admisă exceplie D.C.C. nr. 391/2019 M. Of, iv, 5101241un.2019 
de neconst. prin Decizia nr. 391 dfn 4 iunie 2019 referitoare to excep(ia de 

noconstitulionaiitate a prevederifor art. 39 alin. (5) din Legea 
nr_ 346f2006 privind organizarea şi functlonarea Ministerulul 
Apărătki Nationale 

Cnn.1'flin/ LeglSlaliV - t11 mar/k' 21t20 

sintagura "cu posibititatea de prelangire cn 
pân6la nn an" din crrprharnl an, 39 aBn. 
(5) 

Paş. /Ws: l 


