
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

         București, 6 martie 2023 
                  Nr. Plx.  124/2023 

 

 

A V I Z  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și ale art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități a fost sesizată, spre avizare, în procedură de urgență, cu 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, trimisă  cu adresa          

nr. Plx. 124/2023. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, în sensul 

trecerii funcționării Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davilaˮ în 

subordinea ministrului apărării naționale. 

În ședința din data de 6 martie 2023, potrivit art. 62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități au examinat actul normativ supus avizării și expunerea 

de motive. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative, cu amendamente admise, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din 

prezentul aviz. 

        PREȘEDINTE,                                                                                        SECRETAR, 

         Laura VICOL                                                                                        Ladányi László Zsolt 

 
 
 

Consilier parlamentar, 
Alina Grigorescu 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020
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Plx 124-2023 

 

 
A M E N D A M E N T E      A D M I S E      

la Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Apărării Naționale 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare Text inițiator Amendamente 
propuse/Observații/Autor 

Motivarea 

0  1 2 3 
1.  

Legea nr.346 din 21 iulie 
2006 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului 
Apărării 

Titlul Legii 
Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea și 

funcționarea Ministerului 
Apărării Naționale 

 

Titlul Legii 
 

Lege pentru modificarea art. 7 
alin.  (4) din Legea nr.346/2006 

privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 

Apărării Naționale 
 

 

2  Articol unic - Legea nr.346/2006 

privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Apărării Naționale, 

republicată, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 867 din 02 noiembrie 

2017, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică și se completează după 

cum urmează: 

 

Articol unic. –La articolul 7 din 

Legea nr.346/2006 privind 

organizarea și funcționarea 

Ministerului Apărării Naționale, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 867 din 2 

noiembrie 2017, cu modificările și 

complet ulterioare, alin. (4) se 

modifică și va avea următoarele 

cuprins: 
 

 

3  1. La articolul 7, alineatul (2) se Se elimină  
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Art. 7  

 

(2)În subordinea nemijlocită a 

ministrului apărării naționale 

se mai regăsesc: Grupul 

consilierilor, Cabinetul 

ministrului, Direcția 

instanțelor militare, purtătorul 

de cuvânt, Clubul Sportiv al 

Armatei "Steaua", precum și 

alte structuri stabilite prin 

lege. 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

„ (2) În subordinea nemijlocită a 

ministrului apărării naționale se 

mai regăsesc: Grupul consilierilor, 

Cabinetul ministrului, Direcția 

instanțelor militare, purtătorul de 

cuvânt, Spitalul Universitar de 

Urgență Militar Central „Dr. Carol 

Davila”, Clubul Sportiv al Armatei 

“Steaua”, precum și alte structuri 

stabilite prin lege.” 
 

 

 

 

Se elimină 

 

Autor amendament: dep. Laura 

Vicol - PSD 

 (4) Casa de pensii sectorială și 
Oficiul Național pentru Cultul 
Eroilor funcționează în 
subordinea nemijlocită a 
ministrului apărării naționale, 
sunt organizate potrivit 
reglementărilor specifice, iar 
nivelul de salarizare a 
personalului acestora este 
asimilat celui prevăzut pentru 
structuri centrale ale 
ministerului. 

 „(4) Casa de pensii sectorială, Oficiul 

Național pentru Cultul Eroilor și 

Spitalul Universitar de Urgență 

Militar Central „Dr. Carol Davila” 

funcționează în subordinea 

nemijlocită a ministrului apărării 

naționale, sunt organizate potrivit 

reglementărilor specifice, iar nivelul 

de salarizare a personalului  

acestora este asimilat celui prevăzut 

pentru structuri centrale ale 

ministerului.” 
 

Autor amendament: dep. Laura 
Vicol - PSD 

 

 


