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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative privind industria naţională de apărare 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea 
legislativă privind industria naţională de apărare, trimisă cu adresa nr.Pl-x 598 din 19 octombrie 
2015, înregistrată cu nr.4c-11/1257 din 21 octombrie 2015. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind industria 
naţională de apărare, reglementându-se organizarea sectorului pe domenii de activitate strategice, 
restructurarea şi regruparea de capacităţi, stimularea investiţiilor, creşterea competitivităţii şi 
diversificarea produselor specifice domeniului, precum şi participarea la activităţile industriei 
europene de apărare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 27 octombrie 
2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.731 din  
7 iulie 2015, avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social, transmis cu adresa nr.2695 din 29 
septembrie 2015 şi punctul de vedere al Guvernului României, transmis cu adresa nr.8575/DRP din 
5 octombrie 2015. Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative întrucât, în baza Deciziei 
Primului Ministru nr.192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării 
industriei de securitate, cu modificările ulterioare, s-a constituit un grup de lucru pentru elaborarea 
Legii industriei naţionale de apărare, proiect ce se află în prezent în procedura de avizare de către 
autorităţile administraţiei publice centrale competente. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative privind industria naţională de apărare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.118 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
 
                   VICEPREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
             CIPRIAN NICOLAE NICA                                     GABRIEL ANDRONACHE 
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