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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în
România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul
NATO de Investiţii în Securitate, trimis cu adresa nr. PL x 431, din 4 noiembrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-12/367
din 4 noiembrie 2013.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie României, republicată, alin. (1) şi (3), Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 29 octombrie 2013.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 955
din 9 septembrie 2013.
Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în
România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei
au examinat proiectul de lege în şedinţa din 19 noiembrie 2013.

La dezbateri au participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Apărării Naţionale, domnul Sebastian
Huluban, secretar de stat pentru Politica de Apărare şi Planificare.
La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai Comisiei.
În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea
în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu amendamentele cuprinse în
anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE
Ion MOCIOALCĂ

Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc

Anexă
Nr.
crt.

1.

2.

Text Lege nr.
294/2007

Text adoptat Senat

Amendament/Autorul

-

LEGE pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.
294/2007 privind derularea în
România
a
proiectelor
finanţate
prin
Programul
NATO
de
Investiţii
în
Securitate

nemodificat

-

Articol unic. - Legea nr.
294/2007 privind derularea în
România
a
proiectelor
finanţate
prin
Programul
NATO
de
Investiţii
în
Securitate,
publicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 762 din 9
noiembrie 2007, se modifică
şi se completează după cum
urmează:

Motivarea

nemodificat

1. La articolul 2, literele d) şi 1. La articolul 2, literele d) şi
e)
vor
avea
următorul e) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
cuprins:

3.

-

„d) cofinanţare la NSIP –
sumele prevăzute în bugetul
Ministerului Apărării Naţionale
destinate îndeplinirii obligaţiei
naţionale pentru realizarea
proiectelor NSIP, precum şi
pentru cheltuielile neeligibile
aferente realizării acestora în
România;

nemodificat

tehnică legislativă

Nr.
crt.

Text Lege nr.
294/2007

Text adoptat Senat
e) proiect NSIP în România proiectul de investiţie prin
care se realizează bunuri
NSIP în România din fonduri
financiare NSIP şi cofinanţare
la NSIP prin proceduri de
achiziţie
autorizate
de
organismele NATO;”

Amendament/Autorul

Motivarea

nemodificat

Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională
2. La articolul 2, după litera 2. La articolul 2, după litera
e) se introduc două noi litere, e) se introduc două noi
lit. e1) şi e2), cu următorul litere, literele f) şi g), cu
cuprins:
următorul cuprins:

4.

-

„e1) bunuri NSIP în România
–
bunurile
Organizaţiei
Tratatului
Atlanticului
de
Nord, aflate pe teritoriul
României, pe care România le
realizează şi le administrează
în calitate de naţiune gazdă;
e2) utilizator al bunurilor NSIP
în România – o ţară membră
a Alianţei sau o entitate NATO
care foloseşte bunurile NSIP
în scopul îndeplinirii misiunilor
organizaţiei, având responsabilitatea asigurării resurselor
pentru
operare
şi
mentenanţă, dacă organismele NATO nu dispun altfel.”

„f) bunuri NSIP în România –
bunurile NATO, aflate pe
teritoriul României, pe care
România le realizează şi le
administrează în calitate de
naţiune gazdă;
g) utilizator al bunurilor
NSIP în România – o ţară
membră sau o entitate NATO
care foloseşte bunurile NSIP
în scopul îndeplinirii misiunilor organizaţiei, având
responsabilitatea
asigurării
resurselor pentru operare şi
mentenanţă,
dacă
organismele NATO nu dispun
altfel.”
Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională

tehnică legislativă

Nr.
crt.

5.

Text Lege nr.
294/2007

-

6.

-

Text adoptat Senat

3. Articolul 4 va
următorul cuprins:

Amendament/Autorul

avea 3. Articolul 4 se modifică şi
va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Finanţarea
nemodificat
proiectelor NSIP în România
se realizează din:
a) fonduri financiare NSIP;
b) cofinanţare la NSIP;
c) alte fonduri financiare
destinate
administrării
şi
utilizării sumelor prevăzute la
lit. a) şi b).
(2)
Fondurile
financiare
necesare pentru activităţile
de operare, întreţinere şi
nemodificat
reparaţii curente a bunurilor
NSIP în România se asigură
din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Apărării
Naţionale, pe toată durata de
existenţă
a
acestora
în
România, dacă organismele
NATO nu dispun altfel.”
Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională
4. La articolul 5, după 4. La articolul 5, după
alineatul (1) se introduc alineatul (1) se introduc
noi
alineate,
două
noi
alineate, două
1
2
alin.
(1 )
şi
(l ),
cu alineatele (2) şi (3), cu
următorul cuprins:
următorul cuprins:
1
„(l ) La procedurile prevăzute „(2)
La
procedura
la alin. (l) pot participa numai prevăzută la alin. (1) pot
operatorii economici care au participa numai operatorii
obţinut declaraţii de eligi- economici care au obţinut

Motivarea

tehnică legislativă

tehnică legislativă

Nr.
crt.

Text Lege nr.
294/2007

Text adoptat Senat

Amendament/Autorul

Motivarea

de
eligibilitate
bilitate eliberate de autori- declaraţii
tăţile competente din ţările eliberate de autorităţile commembre NATO.
petente din ţările membre
NATO.”
2
(1 ) Documentaţiile tehnicoeconomice aferente proiectelor
NSIP
în
(3) nemodificat
România, finanţate potrivit
art. 4 alin.(l), se elaborează şi
se
aprobă
la
nivel
naţional, în forma şi conţinutul prevăzute în documentele NATO."
Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională
5. La articolul 6, alineatul (1) 5. La articolul 6, alineatul
va avea următorul cuprins:
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
7.

„Art.6. - (1) Ministerul
Apărării este autorizat să
gestioneze şi să utilizeze
fondurile
financiare
pentru proiectele NSIP în
România printr-un cont
distinct,
“Disponibil
pentru proiecte NSIP”,
deschis
la
Trezoreria
Statului.”

„Art.6.
(1)
Ministerul
Apărării
Naţionale
este
autorizat să gestioneze şi să
utilizeze sumele prevăzute la
art. 4 alin. (1) prin contul
„Disponibil pentru proiecte
NSIP”, deschis la Trezoreria
Statului.”

nemodificat

Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională
6. La articolul 8, alineatul (1) 6. La articolul 8, alineatul
va avea următorul cuprins:
(1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

tehnică legislativă

Nr.
crt.
8.

Text Lege nr.
294/2007

Text adoptat Senat

Amendament/Autorul

„Art. 8. – (1) În situaţia
în care transferul fondurilor prevăzute la art. 4
lit. c) nu se efectuează la
termenele
stabilite,
sumele necesare plăţilor
scadente pentru realizarea proiectelor NSIP în
România se asigură din
bugetul
Ministerului
Apărării. ”

„Art.8. - (1) În situaţia în
care,
pentru
realizarea
proiectelor NSIP în România,
transferul
contribuţiilor
financiare
ale
statelor
membre
NATO
nu
se
efectuează
la
termenele
stabilite, sumele necesare
plăţilor scadente se asigură
din
bugetul
Ministerului
Apărării Naţionale.”

„Art. 8. - (1) În situaţia în
care,
pentru
realizarea
proiectelor NSIP în România,
transferul
fondurilor
financiare
NSIP
nu
se
efectuează
la
termenele
stabilite, sumele necesare
plăţilor scadente se asigură
din
bugetul
Ministerului
Apărării Naţionale.”

7.
După articolul 10 se
introduce un nou articol,
art. 101, cu următorul
cuprins:
„Art.101. - Se abilitează
ministrul apărării naţionale să
emită
ordine
şi
instrucţiuni pentru punerea în
aplicare a prezentei legi."

7.
După articolul 10 se
introduce un nou articol,
articolul 11, cu următorul
cuprins:
Art. 11. – nemodificat

9.
-

Motivarea

tehnică legislativă

Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională

Autori: membrii Comisiei
pentru
apărare,
ordine
publică şi siguranţă naţională

tehnică legislativă

