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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
în domeniul administrației publice central, cu care Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizare 
spre dezbatere pe fond, transmis cu adresa nr. PL-x. 202 din 16 aprilie 2018. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria 
legilor organice. 
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RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative 

și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice central 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate, spre dezbatere 
în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte 
normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice 
central, transmis cu adresa nr. PL-x.202 din 16 aprilie 2018, înregistrat la 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr.4c-12/218 din 
17 aprilie 2018, repectiv la Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/200 din 
17 aprilie 2018. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea 
unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice 
centrale. Proiectul de act normativ urmărește, în principal: desemnarea, în locul 
Ministerului Economiei, a Ministerului Apărării Naționale, ca minister de resort, în 
accepțiunea Legii nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, urmând să îndeplinească 
toate atribuțiile specifice, cum ar fi exercitarea, în numele statului român, a 
drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar la operatorii economici 
cu capital integral și/sau majoritar de stat, precum și asigurarea coordonării și 
evidenței industriei de apărare, trecerea Direcției industria de apărare din 
subordinea Ministerului Economiei și reorganizarea acesteia ca direcție generală – 
structură centrală a Ministerului Apărării Naționale, trecerea Oficiului de 
Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, cu personalul aferent, în 
subordinea Secretariatului General al Guvernului, înființarea unei structuri 
responsabile pentru administrarea și valorificarea participațiilor statului în industria 
de apărare, precum și pentru elaborarea și implementarea măsurilor de restructurare 
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și reorganizare a acesteia, preluarea de către Ministerul Apărării Naționale a 
personalului Direcției industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei, 
creșterea de la 5 la 10 ani a perioadei de excludere de la alte proceduri de atribuire a 
unui contract de achiziție pentru contractantul care nu își îndeplinește 
angajamentele de compensare, exceptarea operatorilor economici cu capital integral 
și/sau majoritar de stat din cadrul industriei naționale de apărare, aflați direct sau 
indirect în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, de la 
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr.307/10.04.2018, a avizat 
favorabil proiectul de Lege, cu observații și propuneri. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în ședința din 11 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din 
Constituția României. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, conform 
adresei cu nr.4c-6/173 din 8 mai 2018, a avizat favorabil proiectul de Lege.   

Comisia pentru muncă și protecție socială, conform adresei cu nr.4c-
7/428 din 14 mai 2018, a avizat favorabil proiectul de Lege.   

Comisia juridică, de disciplină și imunități, conform adresei cu nr.4c-
13/325 din 26 februarie 2019, a avizat favorabil proiectul de Lege.   

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul face parte din categoria 
legilor organice.  

În conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 75 alin (1) din Constituția 
României, republicată, şi ale art.91 alin.(9), punctul 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentului Camerei 
Deputaților, republicat, Comisiile sesizate în fond au dezbătut proiectul de Lege în 
ședințe separate. 

Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de Lege în 
ședința on line din 2 iunie 2020. La lucrările comisiei au fost prezenți 18 deputați 
din totalul de 22 deputați membri ai comisiei. 

Comisia pentru apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  a  
dezbătut proiectul de Lege în ședința on line din data de 9 iunie 2020. La şedinţă, 
membrii Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice central – PL-x 
202/2018, din următoarele considerente: 
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- preluarea structurilor și a responsabilităților ce fac obiectul proiectului de 
Lege de către Ministerul Apărării Naționale generează cheltuieli suplimentare care 
implică o scădere a bugetului alocat realizării și susținerii capabilităților militare, 
ceea ce va determina afectarea îndeplinirii misiunilor și reducerea capacității de 
înzestrare, precum și afectarea angajamentelor asumate față de NATO și UE 
(țintele de capabilități); 

- coordonarea de către Ministerul Apărării Naționale a agenților economici 
care operează în industria de apărare nu generează modificări ale mecanismului de 
atribuire a contractelor de achiziții publice care se supun reglementărilor 
legislației naționale și europene; 

- elementul de referință comun operatorilor economici îl reprezintă 
încadrarea acestora în domeniul industriei. Faptul ca în cadrul Ministerului 
Apărării Naționale funcționează Agenția de Cercetare pentru Tehnică si 
Tehnologii militare nu intră în contradicție cu filosofia Fondului european de 
apărare și ar fi trebuit să fie de natură a facilita creșterea competitivității 
produselor; 

- poziționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ca 
autoritate publică centrală a cărui conducător exercită calitatea de reprezentant 
legal și ordonator principal de credite în domeniile economie, politici industriale, 
competitivitate, e în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru 
stimularea inițiativei operatorilor economici; 

- industria de apărare este parte componentă a industriei României, iar locul 
operatorilor economici din această industrie trebuie să se raporteze la toți 
operatorii economici de pe lanțul de furnizare (de ex. furnizorii de materii prime și 
subansamble). În plus, acești operatori furnizează echipamente atât pentru 
industria de apărare cât și echipamente pentru sectorul civil, datorită situației 
economice create prin scăderea drastică a numărului de contracte pentru sectorul 
industriei de apărare; 

- decuplarea industriei de apărare de celelalte industrii contravine tendinței, 
la nivelul Uniunii Europene, de deschidere pe piață a industriei de apărare, prin 
includerea IMM-urilor pe lanțul de furnizare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Consilier parlamentar,                                                                                                      Consilier parlamentar, 
        Ina-Gabriela FILOTE                                                                                                       Isabela-Patricia ROBE 
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