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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti,  12.03.2003 
publică  şi   siguranţă  naţională          PL  117/2003 
Nr.32/148              
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 

 
1.În conformitate cu prevederile articolului 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege 
privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, trimis cu adresa nr. 117 din 25 februarie 2003 şi 
înregistrat sub nr. 32/148 din aceeaşi dată. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, sesizate spre dezbatere şi avizare, cu numerele 26/1172 şi 31/197 din 5 
martie 2003, respectiv 144 din 11 martie 2003, au acordat avize favorabile proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

Consiliul Legislativ, cu nr.1548/5.12.2002,  a avizat  proiectul de lege, cu  observaţii şi propuneri care au fost însuşite 
de iniţiator.  
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Proiectul de lege stabileşte, într-o nouă concepţie, sarcinile ce revin economiei naţionale în caz de mobilizare sau 
război, reglementează responsabilităţile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale în cadrul instituirii noului 
sistem, în special, cu privire la derularea programelor şi obiectivelor de finanţare, precum şi atribuţiile şi răspunderile 
autorităţilor, instituţiilor publice şi agenţilor economici. 

2. Proiectul  face parte din categoria de legi organice prevăzută la art.117 alin. (2) şi se adoptă potrivit art.74 alin. (1) 
din Constituţie. 

3. La dezbaterea proiectului au participat în calitate de invitaţi, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, general Petru Pană – şeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, colonel Ioan Jinga – 
director şi locotenent Ciprian Caralicea – consilier juridic, ambii din cadrul acestui oficiu. 

4.Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa  din 12 martie 2003, cu participarea a 23 deputaţi din totalul de 26 de 
membri ai Comisiei. 

5.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 13 februarie 2003. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi pentru, să supună cu modificări  Plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare. 
 
 

I.Amendamente admise 
 

Comisia propune adoptarea proiectului de lege, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt 

 
Textul adoptat de Senat 

 
Textul propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendamentelor 
0 1 2 3 
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1 Art.5.- Sistemul de priorităţi şi 
alocare a resurselor pentru apărare 
reprezintă ansamblul de reglementări 
prin care se stabilesc responsabilităţile 
ce revin autorităţilor publice, 
instituţiilor publice şi agenţilor 
economici, criteriile pentru stabilirea 
produselor şi serviciilor  cuprinse în 
contractele prioritare, modul de 
constituire a resurselor şi de eşalonare 
a alocării acestora, precum şi drepturile 
şi obligaţiile agenţilor economici 
furnizori, în vederea satisfacerii în 
regim de urgenţă a nevoilor de apărare. 
 

Art.5.- Sistemul de priorităţi şi 
alocare a resurselor pentru apărare 
reprezintă ansamblul coerent de 
reglementări prin care se stabilesc 
responsabilităţile ce revin autorităţilor 
publice, instituţiilor publice şi agenţilor 
economici, criteriile pentru stabilirea 
produselor şi serviciilor  cuprinse în 
contractele prioritare, modul de 
constituire a resurselor şi de eşalonare a 
alocării acestora, precum şi drepturile şi 
obligaţiile agenţilor economici furnizori, 
în vederea satisfacerii în regim de 
urgenţă a nevoilor de apărare. 
(Autor:dl.dep.Ioan Oltei) 

 
Importanţa domeniului impune 
coerenţa şi stricta ierarhizare a  
reglementărilor. 

2 Articolul 7, partea introductivă 
 
Art.7.- Sistemul de priorităţi şi 
alocare a resurselor pentru apărare 
cuprinde reglementări referitoare la: 
 

Articolul 7, partea introductivă 
 
Art.7.- Sistemul de priorităţi şi 
alocare a resurselor pentru apărare 
cuprinde reglementări şi acţiuni 
referitoare la: 
(Autor:dl.dep.Ioan Oltei) 

 
 
Completare necesară, în 
concordanţă cu prevederile  
prezentului articol. 

3 Articolul 11, alineatul (3) 
  
(3) Punerea în aplicare a planului de 

Articolul 11, alineatul (3) 
 
(3) Punerea în aplicare a planului de 

 
 
Conform prevederilor 
constituţionale, Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării este o autoritate 
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mobilizare şi a execuţiei bugetului de 
stat pentru război se aprobă de 
Parlament, la propunerea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării.  
 
 

mobilizare şi a execuţiei bugetului de 
stat pentru război se aprobă de 
Parlament, potrivit Constituţiei, la 
propunerea Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării.  
(Autor: dl.dep.Răzvan Ionescu) 

a administraţiei publice, prezidată 
de Preşedintele României şi 
supusă controlului parlamentar. 
Amendametul propus permite ca 
raporturile dintre Parlament şi 
acest consiliu să se desfăşoare în 
limitele actualei Constituţii, dar şi 
în perspectiva modificării 
ecesteia. 

4 Art.13.- La punerea în aplicare a 
planului de mobilizare, realizarea 
sarcinilor rezultate din acesta se face 
pe bază de comenzi de stat, emise de 
către beneficiari. 

 
 
 

__________ 

Pentru gruparea şi ierarhizarea 
corectă a normelor în economia 
legii, cu renumerotarea 
corespunzătoare a textelor, 
acest articol a fost preluat, cu 
modificări,  la  art. 31, nr. crt. 
14 din prezentul raport, secţiunea 
“Amendamente admise”. 

5 Art.14.-(1) În caz de mobilizare sau 
de război, instituţiile publice şi agenţii 
economici au obligaţia de a satisface cu 
prioritate comenzile de stat necesare 
apărării naţionale, beneficiind în acest 
scop de prevederile sistemului de 
priorităţi şi alocare a resurselor pentru 
apărare. 
(2) Agenţii economici prevăzuţi la 
alin.(1) au calitatea de furnizor agreat 
al forţelor sistemului de apărare, iar 
ofertele lor sunt luate în considerare 
cu prioritate în cadrul criteriilor de 

 
 
 
 

________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ 

 
 
 
Pentru gruparea corectă a 
normelor, acest articol a fost 
preluat, cu modificări,  la  art. 
32, nr. crt. 15 din prezentul 
raport, secţiunea “Amendamente 
admise”. 
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evaluare stabilite pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, în 
timp de pace. 

6 Articolul 15, alineatele (3) şi (5) 
 Art.15.- (3) Măsurile de pregătire a 
economiei naţionale pentru apărare se 
referă la identificarea capacităţilor 
pentru apărare şi stabilirea, crearea şi 
păstrarea rezervelor de mobilizare, 
precum şi la alte acţiuni care vor fi 
apreciate ca necesare, în condiţiile 
legii. 
 

 (5) Resursele cuprind materialele şi 
fondurile destinate îndeplinirii 
măsurilor şi obiectivelor stabilite în 
planul de pregătire. 

Articolul 13, alineatele (3) şi (5) 
Art.13.-(3) Măsurile de pregătire a 
economiei naţionale pentru apărare se 
referă la identificarea capacităţilor 
pentru apărare, stabilirea, crearea şi 
păstrarea rezervelor de mobilizare, 
precum şi la alte acţiuni care vor fi 
apreciate ca necesare, în condiţiile legii. 
(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)  
 
(5) Resursele cuprind materialele şi 
fondurile destinate îndeplinirii 
obiectivelor şi măsurilor stabilite în 
planul de pregătire. 
(Autor: dl.dep. Ioan Oltei)  

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.13 
 
 
 
 
Sintagma „şi” a fost eliminată 
pentru cursivitatea exprimării. 
 
 
 
 
 
 
 
Exprimarea este consacrată şi 
firească. 

7 Articolul 16, alineatul (1) 
Art.16.-(1) În vederea asigurării 
graduale a condiţiilor pentru realizarea 
sarcinilor cuprinse în planul de 
mobilizare, Oficiul elaborează anual 
proiectul planului de pregătire. 
 

Articolul 14, alineatul (1) 
Art.14.-(1) În vederea asigurării 
graduale a condiţiilor pentru realizarea 
sarcinilor cuprinse în planul de 
mobilizare, Oficiul elaborează, anual, 
proiectul planului de pregătire. 
(Autor: dl.dep.Timotei.Stuparu) 
 

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.14 
Pentru  redactarea corectă a 
textului şi înţelegerea sensului 
acestuia,  cuvântul “anual” se 
înscrie între virgule.   
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8 Articolul 21, litera d) 
Art.21.  
d) în domeniul ocrotirii sănătăţii: 
spitalele existente în reţeaua sanitară şi 
în alte localuri care se constituie, în 
caz de mobilizare sau de război, în 
spitale de urgenţă, precum şi unităţile 
care asigură producţia de seruri, 
vaccinuri, antibiotice şi dezinfectante, 
destinate acestor situaţii; 
 
 
 

Articolul 19, litera d) 
Art.19. 
d) în domeniul ocrotirii sănătăţii: 
spitalele din reţeaua sanitară şi alte 
localuri care se constituie în spitale de 
urgenţă pentru tratarea răniţilor şi 
bolnavilor ca urmare a acţiunilor 
militare, precum şi unităţile care asigură 
producţia de seruri, vaccinuri, 
antibiotice, dezinfectante şi alte 
asemenea materiale şi substanţe, 
destinate acestor situaţii; 
(Autori:d-nii dep.Octavian Mitu, Răzvan Ionescu şi 
Sorin Frunzăverde) 

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.19 
 
Pentru a se introduce în text 
precizarea că rănirea şi 
îmbolnăvirea îşi au cauza în 
desfăşurarea acţiunilor militare. 
 
 
 
 
 
 
Penntru ca enumerarea să nu aibă 
un caracter limitativ. 

9 Articolul 23, alineatul (1) 
Art.23.-(1) Agenţii economici care 
deţin capacităţi pentru apărare au 
obligaţia să notifice în scris 
ministerului de resort şi Oficiului 
intenţia de a le schimba profilul sau de 
a le dezafecta, cu 30 de zile înainte de 
aplicarea hotărârii/deciziei. În cazul 
concesionării capacităţilor pentru 
apărare, obligaţiile se păstrează. 
 

Articolul 21, alineatul (1) 
Art.21.- (1) Agenţii economici 
care deţin capacităţi pentru apărare au 
obligaţia să notifice în scris ministerului 
de resort şi Oficiului intenţia de a le 
schimba profilul sau de a le dezafecta, 
cu 60 de zile înainte de aplicarea 
hotărârii/deciziei. În cazul concesionării 
capacităţilor pentru apărare, obligaţiile 
se păstrează. 
(Autor: dl.dep.Costică Canacheu) 
 

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.21 
 
În cadrul gestionării capacităţilor 
de apărare, la înlocuirea egenţilor 
economici care îşi schimbă 
profilul, este nevoie de un termen 
mai mare. 
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10 Articolul 24, alineatul (3) 
Art.24. 
(3) Documentaţia tehnică necesară 
realizării producţiei de tehnică şi 
echipamente militare, armamente şi 
muniţii, care au fabricaţia sistată în 
timp de pace, prevăzută în planul de 
mobilizare, se constituie ca rezervă de 
mobilizare. 

Articolul 22, alineatul (3) 
Art.22. 
(3) Documentaţia tehnică necesară 
realizării    producţiei    de     tehnică    şi 
echipamente militare, armamente şi 
muniţii, care au fabricaţia sistată în timp 
de pace, prevăzută în planul de 
mobilizare, se păstrează ca rezervă de 
mobilizare. 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu) 

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.22 
 
Termenul este mai potrivit, 
întrucât documentaţia tehnică se 
află în regim de păstrare. 

11 Art.27.- Materialele din rezervele 
de mobilizare pot fi folosite şi pentru 
înlăturarea urmărilor unor dezastre, 
precum şi la instituirea stării de asediu 
sau a stării de urgenţă, la propunerea 
ministerelor, cu avizul Oficiului, prin 
decizie a primului-ministru. 
 

Art.25.- Materialele din rezervele 
de mobilizare pot fi folosite şi pentru 
înlăturarea urmărilor unor dezastre, 
precum şi la instituirea stării de asediu 
sau a stării de urgenţă, la propunerea 
ministerelor sau  a autorităţilor 
administraţiei publice locale, cu avizul 
Oficiului, prin decizie a primului-
ministru. 
(Autori: d-nii dep. Sorin  Frunzăverde şi Ioan Oltei)  

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.25 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară. 

12 Articolul 29, alineatul (3) 
Art.29.  
 (3) Acumularea şi reîntregirea 
stocurilor pentru produsele din rezerva 
de mobilizare se realizează pe baza 
unui program anual, elaborat de 

Articolul 27, alineatul (3) 
Art.27.  
(3) Acumularea şi reîntregirea stocurilor 
pentru produsele din rezerva de 
mobilizare se realizează anual, pe baza 
planului de pregătire. 

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.27 
 
 
 
Reformulare necesară. 
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către Oficiu şi aprobat prin hotărâre 
a Guvernului. 

 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu) 

13 Articolul 30, alineatul (1) 
Art.30.-(1) Scoaterea sub formă de 
împrumut a produselor din rezerva de 
mobilizare se face, în mod excepţional, 
prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de 
Oficiu, la solicitarea ministerelor de 
resort, respectiv a agenţilor economici. 
 
 

Articolul 28, alineatul (1) 
Art.28. -(1) Scoaterea sub formă de 
împrumut a produselor din rezerva de 
mobilizare se face, în mod excepţional, 
prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de 
Oficiu, la cererea ministerelor de resort, 
ca urmare a solicitărilor agenţilor 
economici. 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu) 

Potrivit renumerotării, acest 
articol devine art.28 
 
 
Solicitările agenţilor economici se 
înaintează prin ministerele de 
resort. 
 

14  
 
 

__________ 

Art.31.- Înfăptuirea sarcinilor rezultate 
din planul de mobilizare se face pe bază 
de comenzi de stat, emise de către 
beneficiari. 
(Autori: d-nii dep. Timotei Stuparu, Radu Stroe şi Ioan 
Oltei) 

 
 
Pentru gruparea şi ierarhizarea 
corectă a normelor în economia 
legii, a fost preluat cuprinsul 
art.13, de la nr. crt. 4 din 
prezentul raport, secţiunea 
“Amendamente admise”. 

15  
 
 

 
_________ 

 
 
 

Art.32.-(1) În caz de mobilizare sau 
de război, instituţiile publice şi agenţii 
economici au obligaţia de a satisface cu 
prioritate comenzile de stat necesare 
apărării naţionale, beneficiind în acest 
scop de prevederile sistemului de 
priorităţi şi alocare a resurselor pentru 
apărare. 

 
 
Pentru gruparea şi ierarhizarea 
corectă a normelor în economia 
legii a fost preluat cuprinsul art. 
14, de la nr. crt. 5 din prezentul 
raport, secţiunea “Amendamente 
admise”. 
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________ 
 
 
 
 

(2) Agenţii economici prevăzuţi la 
alin.(1) au calitatea de furnizor agreat al 
forţelor sistemului de apărare, iar 
ofertele lor sunt acceptate cu prioritate 
în cadrul criteriilor de evaluare stabilite 
pentru atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, în timp de pace. 
(Autor: d-nii.dep. Timotei Stuparu şi Ioan Oltei) 

16 Articolul 34, alineatul (2) 
Art.34. 
(2) Obiectivele necesare satisfacerii 
nevoilor strategice şi operative se 
realizează din timp de pace şi se 
cuprind în programul cu obiectivele de 
pregătire operativă a teritoriului pentru 
apărare, dimensionat pe o perioadă de 
patru ani, denumit în continuare 
programa de pregătire a teritoriului. 
 

Articolul 34, alineatul (2) 
Art.34. 
(2) Obiectivele necesare satisfacerii 
nevoilor strategice şi operative se 
realizează din timp de pace şi se cuprind 
în programul cu obiectivele de pregătire 
operativă a teritoriului pentru apărare, 
dimensionat pe o perioadă de patru ani, 
denumit în continuare programul de 
pregătire a teritoriului. 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu alin. (3), cu  art. 44 şi 
art. 47. 

17 Art.36.- Măsurile de pregătire a 
teritoriului referitoare la protecţia 
populaţiei, a bunurilor materiale de 
orice natură, precum şi a celor care 
aparţin patrimoniului naţional al 

Art.36.- Măsurile de pregătire a 
teritoriului referitoare la protecţia 
populaţiei, a bunurilor materiale de orice 
natură, precum şi a celor care aparţin 
patrimoniului naţional al României, 

 
Eliminare necesară, determinată 
de perfecţionarea continuă a  
formelor, metodelor şi mijoacelor  
cu ajutorul cărora se desfăşoară 
acţiunile de luptă. 
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României, împotriva efectelor 
distructive ale atacurilor aeriene şi 
terestre executate de agresor cu 
mijloace clasice şi arme nucleare, 
biologice şi chimice se stabilesc de 
către autorităţile administraţiei publice 
locale şi se realizează potrivit legii. 

împotriva efectelor distructive ale 
atacurilor executate de agresor cu 
mijloace clasice şi arme nucleare, 
biologice şi chimice se stabilesc de către 
autorităţile administraţiei publice locale 
şi se realizează potrivit legii. 
 
(Autor: dl.dep.Ioan Oltei) 

18 Articolul 41, alineatul (1), litera i) 
Art.41.-(1)  
i) propun şi înaintează Oficiului 
obiectivele de importanţă deosebită 
pentru apărare ce urmează a fi luate în 
pază, la mobilizare sau război, care se 
aprobă de către Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, pe baza criteriilor ce 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 

Articolul 41, alineatul (1), litera i) 
Art.41.-(1) 
i) propun şi înaintează Oficiului, pe 
baza criteriilor ce se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, obiectivele de 
importanţă deosebită pentru apărare ce 
urmează a fi luate în pază, la mobilizare 
sau război, care se aprobă de către 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.  
 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu)  

 
 
 
Reformularea exprimă cu claritate 
sensul reglementării. 

19 Art.50.-(1) Următoarele fapte 
constituie contravenţii: 
a) întârzierea transmiterii, peste 
termenele stabilite, a datelor, cererilor, 
prognozelor şi sintezelor prevăzute în 
hotărâri ale Guvernului sau în 
metodologiile întocmite de către Oficiu 

Art.50.-(1) Următoarele fapte 
constituie contravenţii: 
a) întârzierea transmiterii, peste 
termenele stabilite, a datelor, cererilor, 
prognozelor şi sintezelor prevăzute în 
hotărâri ale Guvernului sau în 
metodologiile întocmite de către Oficiu 
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pentru elaborarea şi actualizarea 
planului de mobilizare sau a planului 
de pregătire; 
b) nerespectarea condiţiilor prevăzute 
în avizele date de organele în drept 
referitoare la măsurile şi acţiunile 
legate de pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare; 
c) neîntocmirea la timp sau întocmirea 
necorespunzătoare a documentelor 
prevăzute de actele normative în 
domeniu; 
d) nerespectarea obligaţiilor şi a 
termenelor prevăzute la art.23 alin.(1); 
e) nerespectarea condiţiilor tehnice de 
păstrare şi întreţinere a rezervelor de 
mobilizare, stabilite prin acte 
normative; 
f) împiedicarea sub orice formă a 
organelor de control de a-şi exercita 
atribuţiile; 
g) neîndeplinirea atribuţiilor specifice 
din Cap.V Secţiunea a 2-a; 
h) neîndeplinirea obligaţiei de 

pentru elaborarea şi actualizarea planului 
de mobilizare sau a planului de 
pregătire; 
b) nerespectarea condiţiilor prevăzute 
în avizele date de organele în drept 
referitoare la măsurile şi acţiunile legate 
de pregătirea economiei naţionale şi a 
teritoriului pentru apărare; 
 
c) neîntocmirea la timp sau întocmirea 
necorespunzătoare a documentelor 
prevăzute de actele normative în 
domeniu; 
d) nerespectarea obligaţiilor şi a 
termenelor prevăzute la art.23 alin.(1); 
e) nerespectarea condiţiilor tehnice de 
păstrare şi întreţinere a rezervelor de 
mobilizare, stabilite prin acte normative; 
 
f) împiedicarea sub orice formă a 
organelor de control de a-şi exercita 
atribuţiile; 
g) neîndeplinirea atribuţiilor specifice 
din Cap.V Secţiunea a 2-a; 
h) neîndeplinirea obligaţiei de restituire 
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restituire la termenul prevăzut în actul 
normativ de scoatere. 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) 
lit.b), e), f) şi h) se sancţionează cu 
amendă de la 50.000.000 lei la 
500.000.000 lei, iar cele de la lit.a), c), 
d) şi g) cu amendă de la 10.000.000 lei 
la 100.000.000 lei. 
 
 

_______ 
 

 
 
 

 
_______ 

 

la termenul prevăzut în actul normativ 
de scoatere. 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) 
lit.b), e), f) şi h) se sancţionează cu 
amendă de la 50.000.000 lei la 
500.000.000 lei, iar cele de la lit.a), c), 
d) şi g) cu amendă de la 10.000.000 lei 
la 100.000.000 lei. 
(3) Personalul Oficiului, împuternicit 
de şeful acestuia, are dreptul de a 
constata contravenţiile şi de a aplica 
amenzile prevăzute la alin. (2). 
(4) Contravenţiilor prevăzute în 
prezenta lege li se aplică prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru gruparea şi ierarhizarea 
corectă a normelor referitoare la 
sancţiuni. 

20 Art.51.- Personalul Oficiului, 
împuternicit de şeful acestuia, are 
dreptul de a constata contravenţiile şi 
de a aplica amenzile prevăzute la 
art.50. 

 
 

________ 

Pentru gruparea şi ierarhizarea 
corectă a normelor referitoare la 
sancţiuni, acest articol fost 
preluat, cu modificări, ca alin. 
(3) al art. 50. 
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21 Art.52.- Contravenţiilor prevăzute 
la art.50 li se aplică prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.180/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 

 
 

________ 

Pentru gruparea şi ierarhizarea 
corectă a normelor referitoare la 
sancţiuni, acest articol fost 
preluat, cu modificări, ca alin. 
(4) al art. 50. 
 

22 Articolul 53, alineatul (2) 
Art.53 
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare 
la sesizarea Oficiului Central de Stat 
pentru Probleme Speciale şi din oficiu, 
la cererea procurorului. 

Articolul 51, alineatul (2) 
Art.51 
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare 
la sesizarea Oficiului Central de Stat 
pentru Probleme Speciale sau din oficiu. 
(Autori: d-nii dep. Ioan Oltei şi Marius Iriza) 

În urma renumerotării, acest 
articol devine art.51 
 
Sintagma „la cererea 
procurorului” nu este necesară în 
cazul autosesizării acestuia. 

23 Articolul 54, alineatul (2) 
Art.54.  
(2) Condiţiile şi criteriile referitoare 
la modul de stabilire, creare, 
păstrare şi administrare a rezervelor 
de mobilizare necesare realizării 
producţiei de tehnică de luptă, 
armament, muniţii, echipamente şi 
alte materiale militare, se 
reglementează prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Oficiului. 

Articolul 52, alineatul (2) 
Art.52. 
(2)În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare, Oficiul va supune 
aprobării Guvernului normele 
metodologice de aplicare a legii. 
 
 
 
 
 
(Autor: dl.dep.Timotei Stuparu) 

În urma renumerotării, acest 
articol devine art.52. 
 
Pentru simplificarea textului şi 
pentru introducerea termenului de 
30 de zile în cuprinsul acestuia. 
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II. Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
Nr. 
crt 

Textul adoptat de Senat Amendamentul propus 
(Autorul) 

Motivare 
1.Pentru admitere 
2.Pentru respingere 

0 1 2 3 
1 Art.2.- Pregătirea economiei 

naţionale şi a teritoriului pentru apărare 
se asigură de către autorităţile publice, 
conform competenţelor stabilite prin 
lege. 

Art.2.- Pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare 
se asigură de către autorităţile publice şi 
de către agenţii economici, conform 
competenţelor stabilite prin lege. 
 
(Autor: dl. dep.Radu Stroe) 

1. Pentru a se reglementa prin lege 
responsabilităţile agenţilor 
economici în acest domeniu. 
2. Potrivit obiectului de activitate 
al acestora,  agenţii economici pot 
face parte din diverse categorii de 
capacităţi pentru apărare, prin 
exercitarea unor acte şi fapte de 
comerţ care au la bază un temei 
contractual, cu îndeplinirea unor 
condiţii şi obligaţii prevăzute de 
prezenta lege. 

2 Art.4 
(2) Oficiul este încadrat cu personal 
militar şi cu specialişti civili. 
 

 
(2) Oficiul este încadrat cu personal cu 
studii militare şi cu specialişti civili. 
 
(Autor: dl. dep.Virgil Popescu) 

 
1. Pentru a putea fi încadraţi şi 
militari în rezevă sau în retragere 
2.Textul admis de Comisie este 
acoperitor. 

3 Art.6.- În caz de mobilizare sau 
de război, Guvernul stabileşte 
priorităţile pentru contracte/comenzi şi 
alocă resursele în vederea realizării 

Art.6.- Guvernul stabileşte priorităţile 
pentru contracte/comenzi şi alocă 
resursele în vederea realizării cerinţelor 
urgente, necesare susţinerii efortului de 

 
1. Forma propusă este mai clară. 
2.Textul admis de Comisie este 
corect.î 
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cerinţelor urgente, necesare susţinerii 
efortului de apărare. 
 
 
 
Art.6.- În caz de mobilizare sau 
de război, Guvernul stabileşte 
priorităţile pentru contracte/comenzi şi 
alocă resursele în vederea realizării 
cerinţelor urgente, necesare susţinerii 
efortului de apărare. 

apărare, în caz de mobilizare sau de 
război. 
 
(Autor: dl. dep.Ioan Oltei) 
 
Art.6.- În caz de mobilizare sau 
de război, Guvernul stabileşte priorităţile 
pentru contracte/comenzi şi alocă 
resursele necesare, în vederea susţinerii 
efortului de apărare. 
  
(Autor: dl. dep.Timotei Stuparu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Forma propusă este mai clară. 
2.Textul admis de Comisie este 
corect. 

4 Art.9.- La punerea în aplicare a 
sistemului de priorităţi şi alocare a 
resurselor pentru apărare, obligaţiile 
ce revin agenţilor economici 
implicaţi în realizarea 
contractelor/comenzilor aflate în 
derulare se decalează sau se 
anulează, după caz. 
 

Se elimină 
 
 
 
(Autor: dl. dep.Timotei Stuparu) 

1. Textul nu este necesar 
2.Textul constituie bază legală 
pentru normele metodologice care 
vor fi elaborate la capitolul 
gestionării capacităţilor 
economice de apărare. 

5  
Art.10.-(1) Pentru satisfacerea 
cererilor de produse şi servicii necesare 

 
Art.10.-(1) Oficiul, împreună cu 
ministerele şi celelalte autorităţi ale 

1. Forma propusă este mai clară. 
2.Textul admis de Comisie este 
corect. 



 16

forţelor sistemului naţional de apărare, 
funcţionarea instituţiilor publice şi a 
agenţilor economici, precum şi 
asigurarea consumului raţionalizat al 
populaţiei, în caz de mobilizare sau de 
război, Oficiul, împreună cu 
ministerele şi celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice, elaborează 
proiectul planului de mobilizare a 
economiei naţionale pentru apărare. 
 

administraţiei publice, elaborează 
proiectul planului de mobilizare a 
economiei naţionale pentru apărare, 
pentru satisfacerea cererilor de produse 
şi servicii necesare forţelor sistemului 
naţional de apărare, funcţionarea 
instituţiilor publice şi a agenţilor 
economici, precum şi asigurarea 
consumului raţionalizat al populaţiei, în 
caz de mobilizare sau de război. 
 
(Autor: dl. dep.Ioan Oltei) 
 

6 Art.11.- 
(3) Punerea în aplicare a planului de 
mobilizare şi a execuţiei bugetului de 
stat pentru război se aprobă de 
Parlament, la propunerea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării.  
 
 
 
 

 
(3) Punerea în aplicare a planului de 
mobilizare şi a execuţiei bugetului de 
stat pentru război se aprobă de 

 
(3) Punerea în aplicare a planului de 
mobilizare şi a execuţiei bugetului de 
stat pentru război se aprobă de 
Parlament, la propunerea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, potrivit 
Constituţiei. 
 
(Autor: dl. dep.Marcu Tudor) 
 
(3) Punerea în aplicare a planului de 
mobilizare şi a execuţiei bugetului de 
stat pentru război se aprobă de 

 
1. Relaţiile dintre aceste autorităţi 
publice sunt reglementate de 
Constituţie. 
2.Textul admis de Comisie 
cuprinde şi acest aspect. 
 
 
 
 
 
 
 
1.Preşedintele României se poate 
adresa în mod direct 
Parlamentului. 
2.Legea nr.415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
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Parlament, la propunerea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării.  
 

Parlament, la propunerea Preşedintelui 
României.  
 
(Autor: dl. dep.Octavian Mitu) 

Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, la art. 4 lit. c) pct. 1, 
prevede că acest consiliu propune 
spre aprobare “punerea în aplicare 
a planului de mobilizare a 
economiei naţionale…” 

7 Art.14.- (1) În caz de mobilizare 
sau de război, instituţiile publice şi 
agenţii economici au obligaţia de a 
satisface cu prioritate comenzile de stat 
necesare apărării naţionale, beneficiind 
în acest scop de prevederile sistemului 
de priorităţi şi alocare a resurselor 
pentru apărare. 
 

Art.14.- (1) În caz de mobilizare 
sau de război, instituţiile publice şi 
agenţii economici stabiliţi prin 
hotărâre a Guvernului au obligaţia de 
a satisface cu prioritate comenzile de stat 
necesare apărării naţionale, beneficiind 
în acest scop de prevederile sistemului 
de priorităţi şi alocare a resurselor pentru 
apărare. 
 
(Autor: dl. dep.Dorel Bahrin) 
 
Art.14.- (1) În caz de mobilizare 
sau de război, instituţiile publice şi 
agenţii economici agreaţi au obligaţia 
de a satisface cu prioritate comenzile de 
stat necesare apărării naţionale, 
beneficiind în acest scop de prevederile 
sistemului de priorităţi şi alocare a 
resurselor pentru apărare. 
(Autor: dl. dep.Timotei Stuparu) 

1.Agenţii economici trebuie să fie 
stabiliţi prin hotărâre a 
Guvernului. 
2.Nu este posibil, datorită 
numărului mare a agenţilor 
economici, a obiectului de 
activitate diversificat, a fluctuaţiei  
acestora sub aspectul înregistrării, 
modificării sau schimbării 
profilului lucrativ, precum şi a 
încetării activităţii acestora din 
cauze diferite. 
 
 
 
 
1.Agenţii economici trebuie să fie 
individualizaţi. 
2.Obligaţia trebuie să revină 
tuturor agenţilor economici. 
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8 Art.48.-(1)  
a) execută analiza tehnico-economică 
şi financiară a cererilor de materiale, 
produse şi servicii transmise de Oficiu, 
precum  şi a solicitărilor autorităţilor 
administraţiei publice locale; 
 

 
a) execută analiza tehnico-economică şi 
financiară a cererilor de materiale, 
produse şi servicii transmise de Oficiu, 
prin ministerele de resort, precum  şi a 
solicitărilor autorităţilor administraţiei 
publice locale; 
(Autor: dl. dep.Timotei Stuparu) 

 
 
1.Potrivit art.22, Oficiul ţine 
evidenţa capacităţilor pentru 
apărare, identificate şi comunicate 
de către ministerele de resort.  
2.Oficiul poate avea şi relaţii 
directe cu agenţii economici. 

9 Art.50.-(1) Următoarele fapte 
constituie contravenţii: 
 

Art.50.- (1) Următoarele fapte 
constituie contravenţii, dacă nu sunt 
săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să constituie 
infracţiuni: 
 (Autor: dl. dep.Răzvan Ionescu) 

1.Pentru situaţiile în care faptele 
încadrate la categoria 
contravenţiilor sunt săvârşite cu 
îndeplinirea elementelor 
constitutive ale infracţiunii.  
2.Completarea nu este necesară. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Răzvan IONESCU 

 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 
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