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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA ĐEPUTAŢILOR 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Łegii nr. 232/2016 privind 
industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de legs. 

Art. unit - Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unar acte normative, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 972 din 5 decembrie 2016, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 1 se modifcă şi va avea următorul cuprins:. 
„(1) - Industria naţională de apărare este industrie strategică de 

ińteres national. 
(2) - Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea 

industries naţionale de apărare şi activitâţile principals necesare realizării de 
produse militare, sensibile şi strategics, astfel încât aceasta să asigure 
protecţia intereselor naţionale de apărare ale României, inclusiv a intereselor 
esenţiale ale siguranţei naţionale". 

2. Litera b) al articaiutni 2 se abrogă 
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3. Literele c) — g) ale articolului Z se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

"c) susţinerea efortului de înzestrare a instituţiilor din cadrul 
Forţelor Sisternului National de Apărare (FSNA), ţinând seama de interesul 
national, de angaj amentele guvernamentale asumate în relaţia cu structurile 
NATO şi âle UE, precum şi pentru respectarea altor obligaţii asumate de 
România prin tratate, parteneriate strategice şi înţelegeri internaţionale." 

d) stimularea inveśtiţiilör în industria naţională de apărare, cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; 

e) conectarea industries naţionale de apărare la activităţile industries 
europene de apărare, dezvoltarea cooperării în domeniu, cu menţinerea şi 
creştereâ pieţelor de desfacere interne şi externe, respectarea standardelor 
NATO şi accesul latebno1ogii şi know-how de înaltă perforrnanţă; 

f) protej area operatorilor economics din industria naţională de 
apărare care deţin capacităţi strategice definite la art. 3 lit. d), cu scopul 
menţinerii acestora, fund objective de interes national; 

g) implicarea industries naţionale de. apărare în activităţile de 
asigurare a suportului logistic integrat al echipamentelor militare, sensibile şi 
strategice." 

4. Literele b), k) şi ş) ale articolului 3 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„b) autorizaţie —act administrativ eliberat de către ministerul de 
resort sau de instituţia din cadrul FSNA, care conferă operatorului economic 
dreptul de a desfăşura activităţile necesare realizării de produse militare, 
sensibile şi strategice şi/sau serviciile aferente acestora, precum şi dreptul de 
a se înscrie în registru. Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă de 3 ani de 
la data emiterii acesteia, cu posibilitatea de prekungire după parcurgerea în 
integralitate a procedurii de autorizare; .. 

k) Industria naţională de apărare este industrie âtrategică de interes 
national, care cuprinde operatorii economics indiferent de structura 
capitalului social, autorizaţi în condiţiile legii." 

ş) Activităţi principale necesare realizării de produse militare, 
sensibile şi strategice, precum: cercetare-dezvoltare, proieętare, încercare şi 
testare, fabricarea, modernizarea, mentenanţă, depozitarea, casarea şi 
dezafectarea, delaborarea după caz, a produselor militare, sensibile şi 
strategice;" 

5. Articolul5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. — Următoarele capacităţi şi domenii de activitate ale 

industries naţionale de apărare Bunt de interes strategic la nivel national şi 
reprezintă interese fundamentale de securitate ale ţării, după cum unnează: 



a. capacităţile de producţie şi fabricare a pulberilor şi explozivilor; 
b. capacităţile de producţie pentru fabricarea annelor şi muniţiilor, 

precum şi componente esenţiale ale acestora aşa cum Bunt definite la art. 2 
pct. 4 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

c. capacităţile de producţie pentru fabricarea sistemelor de 
comunicaţie, comandă, control, computere, informaţii, supraveghere şi 
recunoaştere; 

d. capacităţile de producţie pentru fabricarea tehnicii militate; 
e. capacităţile de producţie pentru fabricarea echipamentelor şi 

accesoriilor de protecţie balistică, chimică, biologică, radiologicâ şi nucleară 
(CBRN); 

f. capacităţile de producţie pentru realizarea mentenanţei aşa cum 
Bunt prevăzute la lit. a) — e)." 

6. Litera m) a alineatului (5) al articolului 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„m) autorizează şi înscrie în registru operatorii economics care 
îndeplinesc în mod cumulativ criteriile pentru a desfăşura în România 
activităţile necesare realizării de produse militate, sensibile şi strategics 
şi/sau să presteze serviciile aferente acestora, cu avizul prealabil din partea 
instituţiilor FSNA. Acest aviz prealabil are caracter conform, reflectă 

oportunitatea autorizării şi se acordă potrivit atribuţiilor specifics ale fiecărei 
instituţii avizatoare. Ministerul de resort smite autorizaţia numai în situaţia în 
care fiecare aviz prealabil din partea instituţiilor din cadrul FSNA, 
comunicâte la solicitarea acestuia, este pozitiv." 

7. Alineatul (3) şi (5) ale articolului 7 se modiiică şi vor avea 
următorul cuprins: 

"(3) În registru pot fi înscrişi, numai operatorii economics care 
îndeplinesc criteriile aprobate conform alin. (2); 

(5) în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit o 
schimbare care poate să conducă la modificarea menţiunilor din 
registru/catalog, operatorii economics din industria naţională de apărare au 
obligaţia să notifice în scris ministerului de resort." 

8. După alineatul (5) al articolului 7 se introduce, alineatul (6) 
care va avea următorul cuprins:. 

„(6) Autorizaţia nu substitute once alt aviz/autorizare pe care 
operatorul economic este obligat să le deţină din partea celorlalte autorităţi 
ale statului." . . 
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9. Alineatele (1) — (3) ale articolului 8 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

"(1) Inventarul capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru 
apărare va fi întocmit numai de către operatorii economics autorizaţi care 
deţin capacităţi, aşa cum Bunt definite la art. 3 lit. d). În acest sens, ministerul 
de resort înaintează autorităţii de specialitate extras din registru necesar 
identificării acestora. În termen de 30 de zile, autoritatea de specialitate va 
comunica ministerului de resort operatorii economics care au obligaţia de a 
întocmi inventarul capacităţilor de producţie Şi/sau servicii pentru apărare. 

(2) După identificarea operatorilor economics de către autoritatea de 
specialitate şi notificarea for de către ministerul de resort aceştia au obligaţia 

de a îńtocmi în termen de 30 de zile inventarul capacităţilor de producţie 
şi/sau servicii pentru apărare, care se avizează de către ministerul de resort şi 
se aprobă de autoritatea de specialitate. 

(3) Inventarul capacităţilor se actualizează în 30 zile şi se supune 
avizării de către ministerul de resort şi aprobării autoritâţii de specialitate în 
următoarele situaţii: 

a) cu ocazia oricărei modificări; 

b) la cererea motivată a operatorului economic; 
c) la cererea autorităţii de specialitate sau a ministerului de resort." 

l0. Alineatele (1), (2), (4), (5) şi (6) ale articolul 11 se abrogă. 

11. Articolul 12 se abrogă. 

12. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică 
si va avea 

următorul cuprins: 
"(2) Prezenta lege reglementează cadrul juridic privind realizarea 

investiţiibor din industria naţională de apărare necesare asigurării protecţiei 

interesebor esenţiale de siguranţă naţională a României şi care se referă la 
producţie de armament, muniţie, servicii şi materiale de război." 

13. După alineatul (4) al articolului 13 se introduce un nou 
alineat, alineatul (41) cu următorul cuprins: 

„(41) Din sumele alocate de la bugetul de stat, operatorii econoinici 
cu capital majoritar şi/sau integral de stat pot efectua plăţi în avans în 
cuantum de până la 30% din valoarea contractului de achiziţie." 

14. Alineatul (12) al articolului 13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(12) In cazul realizării investiţiibor prevăzute la alias. (9) şi (10) din 
surse proprii, prin derogare de la prevederile art. 26 alias. (2) din Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului fir. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările 
ulţerioare, sumele obţinute de către operatorii economics din industria 
naţională de apărare din vânzarea activelor care nu mat contribute la obiectul 
principal de activitate al acestora şi care nu fac pane din Inventarul 
capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, se utilizează astfel: 

a) 60% pentru efectuarea de investiţii, astfel cum sunt prevăzute la 
art. 3 lit. p); 

b) 40% în următoarea ordine, pentru: 
1. plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv 

a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor în contul 
garanţiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite 
externe contractate direct de stat din care s-au scut subîmprumuturi; 

2. plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi 
bugetele fondurilor speciale; 

3. Plata altor datorii; 
4. finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate; 
5. efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinireą obligaţiilor legale 

de conformare cu cerinţele de protecţie a mediului, după caz; 
6. alte destinaţii." 

15. Alineatele (1), (5) şi (6) ale articolului 24 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

"(1) În perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual dé 
muncă pe durată nedeterminată la operatorii economics 

cu 

capital majoritar 
şi/sau integral de stat din industria naţională de apărare nu desfăşoară 
activităţi din lipsă de comenzi sau contracte, aceştia efectuează activităţi de 
întreţinere, conservare, reparaţii şi pază a capacităţilor de producţie, activităţi 
administrative şi alte activităţi specifice şi beneficiază de sume acordate de la 
bugetul de stat, în vederea acoperirii drepturilor salariale şi a contribuţiilor de 
asigurări sociale datorate de angajator; 

(5) In vederea stabilirii numărului mediu maxim de personal 
necesar desfăşurării activităţilor de la alias. (1), operatorii economics au 
obligaţia de a transmite ministerului de resort, până la data de 31 octombrie a 
anului în curs, numărul mediu maxim estimat de personal necesar pentru anul 
următor; 

(6) Număml mediu maxim de personal pentru fiecare operator 
economic care beneficiază de prevederile prezentului articol se stabileşte 

anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, în 
limita bugetului aprobat în termen de maxim 30 zile de la data aprobării legit 
bugetului de stat." 
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16. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce alineatul 21

care va avea următorul cuprins: 
„(21) Fondul lunar prevăzut la alias. (2) pentru fiecare operator 

economic se stabileşte de ministerul de resort pe baza analizei de încărcare â. 
capacităţilor de prodúcţie Şi/sau servicii pentru apărare, cu comenzi militare 
Şi/sau civile pentru intern şi/sau extern." 

• 17. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, 

împreună cu partenerii sociali reprezentativi la nivel national, elaborează un 
program de pregătire a forţei de muncă pentru creşterea competitivităţii 

personalului din industria naţională de apărare şi de reconversie profesională 
a persoanelor disponibilizate, denumit în continuare Program, la solicitarea 
ministerului de resort. 

(2) Măsurile care vor constitui pane integrantă a Programului, 
potrivit legislaţiei în vigoare, pot fi: 

a) activităţi de formare profesională de tip calificare, specializare 
sau perfecţionare; 

b) stagii de ucenicie la locul de muncă; 
c) activităţi de informare şi consiliere profesională; 
d) stagii de adaptare profesională, la cerinţele postului şi ale locului 

de muncă. . 
(3) Programul prevăzut la alias. (1) va viza, in principal, pregătirea 

forţei de muncă pentru creŞterea competitivităţii personalului din industria 
naţională de apărare. 

(4) Programul va fi finanţat din sume alocate de la bugetul de stat 
şi/sau fonduri europene, prin hotărâre a Guvemuiui, ia propunerea Ministerul 
Munch şi Protecţiei Sociale. 

18. Litera a) a articolului 35 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
"a) neîntocmirea şi neprezentarea inventaruiui capacităţilor de 

•producţie şi/sau servicii pentru apărare, conform prevederilor de la art. 8 alias. (1) 
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Acest pNoiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 

in forma iniţială, în condiţiile apt. 75 aim . (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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