PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Bucureşti, 21.03.2016
PLx. 887/2015

Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
Nr. 4c-12/425

Către
BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele
măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria
de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis
cu adresa nr. PLx. 887 din 21 decembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/425
din 22.12.2015.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.
Preşedinte,
Ion MOCIOALCĂ
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Bucureşti, 21.03.2016
PLx. 887/2015

Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională
Nr. 4c-12/425
RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de
investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative

1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii
la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx. 887 din 21
decembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/425 din 22.12.2015.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri
pentru realizarea de investiţii la operatori economici din industria de apărare.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PLx
887/2015 din 25 ianuarie 2016, a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, cu
adresa nr. 4c-1/388 din 02.02.2016 a avizat favorabil această iniţiativă
legislativă, cu un amendament admis cuprins în anexă.
Comisa pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa
nr. 4c-7/1038/2015 din 8 februarie 2016, a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru industrii şi servicii, cu adresa nr. 4c3/435/24.02.2016, a avizat favorabil proiectul de lege cu o serie de
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amendamente admise. O parte dintre acestea au fost preluate în raportul
comisiei ca amendamente admise (Anexa 1), o altă parte fiind respinse
(Anexa 2) fie pentru că erau redundante, fie pentru că erau deja cuprinse în
forma adoptată de către Senat.
2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1174/03.11.2015, a
avizat favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă, cu observaţii şi propuneri.
3 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
5. La lucrările Comisiei din data de 15 martie 2016 au fost prezenţi
22 deputaţi din totalul de 27 de membri.
Pe parcursul mai multor şedinţe, la dezbateri au participat, în
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, doamna secretar de stat
Anca Chiser din partea Ministerului Economiei, doamna secretar Otilia Sava
din partea Ministerului Apărării Naţionale şi doamna gl. (r) Floarea Şerban,
director ROMARM.
În urma dezbaterilor, în şedinţele din 9 februarie şi 15 martie 2016,
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui
raport de adoptare a acestui proiectul de Lege cu amendamentele
cuprinse în anexă.

Preşedinte,
Ion MOCIOALCĂ
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ANEXA 1

Amendamente admise
Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Titlul legii

nemodificat

Motivarea
amendamentelor
propuse

_

1.

_

2.

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
51/2015 privind unele măsuri
pentru realizarea de investiţii la
operatorii
economici
din
industria de apărare şi pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative
Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr. 51 din 3
noiembrie 2015 privind unele
măsuri pentru realizarea de
investiţii la operatorii economici
din industria de apărare şi pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie
2015, cu următoarele modificări
şi completări:

nemodificat
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Titlul O.U.G. nr. 51/2015

3.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
privind unele măsuri pentru
realizarea de investiţii la operatorii
economici din industria de apărare şi
pentru modificarea şi completarea
unor acte normative

nemodificat

nemodificat

1. La articolul 1, alineatul (2)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:

4.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de
urgenţă reglementează cadrul juridic (1) nemodificat
privind realizarea investiţiilor din
industria naţională de apărare
necesare
asigurării
protecţiei
intereselor esenţiale de securitate ale
României şi care se referă la
producţia sau comerţul cu armament,
muniţie şi material de război şi
instituie mecanismul de reţinere la
sursă a impozitelor şi contribuţiilor
sociale.
(2) Scopul prezentei ordonanţe de (2) nemodificat
urgenţă îl constituie satisfacerea
necesităţilor de înzestrare ale
instituţiilor din cadrul Sistemului
Naţional de Apărare, Ordine Publică
şi Securitate Naţională, în raport cu
necesitatea protejării intereselor

(1) nemodificat

,,2) Scopul prezentei ordonanţe
de
urgenţă
îl
constituie
satisfacerea necesităţilor de
claritatea
înzestrare ale instituţiilor din Pentru
cadrul Sistemului Naţional de textului
Apărare, Ordine Publică şi
Securitate Naţională, în raport cu
Amendament
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

esenţiale de securitate ale României
şi de angajamentele asumate în
cadrul NATO şi cel al Uniunii
Europene, precum şi crearea
mijlocului legal de protejare a
bugetului de stat şi de protecţie a
persoanelor cărora li s-au reţinut
impozitele cu diferite destinaţii, dar
nu au fost virate bugetului.

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)
necesitatea protejării intereselor
esenţiale de securitate ale
României şi de angajamentele
asumate în cadrul NATO şi cel
al Uniunii Europene."
(Autori: Comisia pentru apărare
şi Comisia pentru industrii)
2. La articolul 2, literele d) şi e)
se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

5.

Art. 2. - În sensul prezentei
ordonanţe de urgenţă, termenii şi nemodificat
expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) interes esenţial de securitate - acel
interes
naţional
care
asigură
protejarea şi apărarea elementelor
constitutive ale statului - teritoriu,
populaţie şi formă de guvernare
democratică,
precum
şi
a
infrastructurii critice;
b) operator economic - persoană
juridică autorizată să producă şi/sau
să desfăşoare operaţiuni cu produse
militare, sensibile şi strategice, la
care statul este acţionar integral sau
majoritar;
c) investiţii - cheltuială necesară

Motivarea
amendamentelor
propuse
MECRMA

Amendament
MECRMA

nemodificat
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015
protecţiei intereselor esenţiale de
securitate naţională şi care se referă
la producţia de armament, muniţie şi
material de război, efectuată cu
respectarea art. 346 TFUE, care duce
la creşterea valorii activelor unui
operator economic din industria
naţională de apărare, active destinate
realizării uneia sau a mai multora
dintre activităţile de cercetare,
proiectare, dezvoltare, modernizare,
încercare, testare, producere şi
reparare a sistemelor de armament şi
muniţie,
tehnicii
de
luptă,
echipamentelor şi materialelor cu
destinaţie specifică apărării, ordinii
publice şi securităţii naţionale şi a
pieselor de schimb necesare,
pulberilor şi explozibililor, inclusiv
poligoanele de trageri şi încercări,
terenurile cu regim de spaţiu de
siguranţă, precum şi infrastructura de
utilităţi aferente şi care are ca scop
satisfacerea intereselor esenţiale de
securitate;
d) interes naţional - acel interes care
vizează promovarea şi apărarea, prin
mijloace legitime, a valorilor prin
care statul român îşi garantează
existenţa, identitatea, dezvoltarea şi

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

,,d) interes naţional – ansamblul
valorilor fundamentale care au
rolul
de
a
asigura
suveranitatea, independenţa şi
integritatea
ţării,
a
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Nr
crt

6.

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

stabilitatea, în baza cărora îşi
construieşte viitorul şi în temeiul
cărora participă la realizarea
securităţii internaţionale;
e) minister de resort - instituţia
administraţiei publice centrale în
coordonarea sau sub autoritatea
căreia
funcţionează
operatorii
economici cu capital integral şi sau
majoritar de stat din industria
naţională de apărare abilitată să
autorizeze operatorii economici în
domeniu, prin care atestă dreptul
acestora de a efectua operaţiuni cu
produse militare, sensibile şi
strategice.

infrastructurilor
şi
a
sistemelor
naţionale
de
apărare şi securitate naţională;

Art. 3. - (1) Pentru realizarea nemodificat
investiţiilor, operatorii economici din
industria de apărare pot beneficia de
transferuri alocate de la bugetul de
stat, prin bugetul ministerului de
resort.
(2) La finalizarea investiţiei, cu
sumele alocate de la bugetul de stat
conform alin. (1) se majorează
capitalul social al operatorilor
economici.
(3) Instituţia publică implicată, care
exercită drepturile şi obligaţiile care

nemodificat

Motivarea
amendamentelor
propuse

e) minister de resort - instituţia Pentru claritatea
administraţiei publice centrale în textului
coordonarea
şi/sau
sub
autoritatea căreia funcţionează
operatorii
economici
din
industria de apărare;"
corelare cu art. 3 si 5
alin 1
(Autor: Comisia pentru apărare)
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

3. Articolul 4 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 4. - În cazul în care
investiţia este finanţată din
fonduri alocate de la bugetul de
stat prin ministerul de resort,
aceasta se realizează în numele
statului de către ministerul de
resort,
prin
operatorul
economic.”

Pentru claritatea textului
si
eliminarea
unor
posibile
confuzii
de
interpretare.

decurg din calitatea de acţionar al
statului la data majorării capitalului
social,
exercită
drepturile
şi
obligaţiile statului român în calitate
de acţionar pentru acţiunile emise în
favoarea statului de operatorii
economici şi înregistrează în
evidenţele contabile aceste acţiuni.

7.

8.

Art. 4. - În cazul în care investiţia nemodificat
este finanţată din fonduri alocate de
la bugetul de stat prin ministerul de
resort sau cofinanţată din surse
proprii ale unui operator economic,
aceasta se realizează în numele
statului de către ministerul de resort,
prin operatorul economic.

Amendament
MECRMA

(Autori: Comisia pentru apărare
şi Comisia pentru industrii)
4. La articolul 5, alineatul (1)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Art. 5. - (1) Ministerul de resort (1) nemodificat
identifică necesarul de investiţii
pentru următoarele domenii de
importanţă strategică: pulberi şi
explozivi, muniţii şi armament de
infanterie, blindate şi sisteme de
artilerie, aerospaţial şi rachete,
sisteme de comandă şi control,
cercetare-dezvoltare
şi
inovare,
mentenanţă pentru tehnica de apărare
şi securitate.
_____
_____

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

„Art. 5 . - (1) Ministerul de
resort identifică necesarul de
investiţii, astfel încât operatorii
economici din industria de
apărare
să
furnizeze
produse/servicii
instituţiilor
din cadrul Sistemului Naţional
de Apărare, Ordine Publică şi
Securitate Naţională pentru
următoarele
domenii
de
importanţă strategică: pulberi şi
explozivi, muniţii şi armament
de infanterie, blindate şi sisteme
de artilerie, aerospaţial şi
rachete, sisteme de comandă şi
control, cercetare-dezvoltare şi
inovare, mentenanţă pentru
tehnica de apărare şi securitate.”

5. La articolul 5, după
alineatul (1) se introduc două
noi alineate, alineatele (11) şi
(12), cu următorul cuprins:
“(11) Investiţiile prevăzute la
alin. (1) vizează:
a) fluxurile de fabricaţie,

Mijloacele
de
producţie în industria
de apărare sunt uzate
fizic şi moral.
Pentru realizarea de
produse competitive,
la nivelul cerinţelor
forţelor
sistemului
naţional de apărare
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)
dotările tehnologice şi cele
destinate
infrastructurii
pentru cercetare–dezvoltare şi
inovare;
b) reabilitarea capacităţilor
de producţie pentru apărare şi
eficientizarea consumului de
energie al acestora.
(12) Activele achiziţionate
conform prezentei ordonanţe
de urgenţă se includ în
inventarul capacităţilor de
producţie pentru apărare al
operatorului economic.”

1. La articolul 5, alineatul (2)
se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) Ministerul de resort
propune Guvernului adoptarea
prin memorandum avizat de
instituţiile interesate şi Consiliul
Concurenţei,
lista
privind
investiţiile menţionate la alin.
(1).”

(2) Ministerul de resort propune
Guvernului
adoptarea
prin
memorandum avizat de instituţiile
interesate, Consiliul Suprem de
Apărare a Ţării şi Consiliul
Concurenţei, lista privind investiţiile
menţionate la alin (1), însoţită de
informaţii privind dimensionarea
acestora din punct de vedere tehnic,
economic, social, de mediu.
(3)
Documentaţiile
tehnicoeconomice aferente investiţiilor se
aprobă potrivit art. 42 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, (3) Nemodificat.

Motivarea
amendamentelor
propuse
sunt
necesare
investiţii într-o gamă
diversificată care să
cuprindă reînnoirea
fabricaţiei,
implementarea
de
tehnologii
noi,
reorganizarea
fluxurilor
de
fabricaţie, realizarea
de dotări specifice
sectorului
de
cercetare- dezvoltare.

evitarea
6. La articolul 5, alineatele (2) Pentru
prelungirii artificiale
şi (3) se abrogă.
a timpului necesar
aprobărilor si evitarea
unor
suprapuneri
(Autori: Comisia pentru apărare legislative.
şi Comisia pentru industrii)
Amendament
MECRMA
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

cu modificările şi completările
ulterioare, ulterior îndeplinirii etapei
prevăzute la alin (2).

9.

10.

Art. 6. - Ministerul de resort nemodificat
informează şi/sau notifică, după caz,
Comisia Europeană, prin Consiliul
Concurenţei,
anterior
aprobării
prevăzute la art. 5 alin. (3), privind
intenţia de alocare de fonduri potrivit
art. 4, în condiţiile legislaţiei privind
ajutorul de stat.

7. Articolul 6 se abrogă.

Art. 7.
- Prin derogare de la nemodificat
prevederile art. 10 din Ordonanţa
Guvernului nr. 29/2013 privind
reglementarea unor măsuri bugetare,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 168/2014, cu
modificările ulterioare, venitul lunar
de completare prevăzut de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013
privind aplicarea în perioada 20132018 a unor măsuri de protecţie
socială
acordată
persoanelor
disponibilizate
prin
concedieri
colective efectuate în baza planurilor
de disponibilizare, aprobată cu
completări prin Legea nr. 259/2013,

nemodificat

Pentru
evitarea
prelungirii artificiale
(Autori: Comisia pentru apărare a timpului necesar
aprobărilor si evitarea
şi Comisia pentru industrii)
unor
suprapuneri
legislative
Amendament
MECRMA

12

Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

cu modificările şi completările
ulterioare, se acordă şi persoanelor
disponibilizate de la operatorii
economici din industria de apărare,
prevăzuţi în anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţa de
urgenţă.

11.

2. La articolul 8 punctele 1-3, Se elimină.
denumirea
Ministerul
Economiei, Comerţului şi (Autor: Comisia pentru apărare)
Turismului se înlocuieşte cu
denumirea
Ministerul
Economiei, Comerţului şi
Relaţiilor cu Mediul de
Art. 8. - Ordonanţa de urgenţă a Afaceri.
Guvernului nr. 38/2010 privind
transmiterea unor bunuri mobile, nemodificat
nemodificat
proprietate privată a statului, din
administrarea şi evidenţa proprie a
Ministerului Apărării Naţionale în
administrarea
unor
operatori
economici din industria de apărare,
aflaţi sub autoritatea Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului
de Afaceri, publicată în Monitorul
Oficial ai României, Partea I, nr. 274
din 27 aprilie 2010, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 184/2010,
se modifică şi se completează după
cum urmează:

Această modificare
de denumire este deja
realizată în baza art.9,
lit. b) din OUG nr.
55/2015
privind
stabilirea unor măsuri
de reorganizare la
nivelul administraţiei
publice centrale şi
pentru
modificarea
unor acte normative.
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

1.Titlul ordonanţei de urgenţă se nemodificat
modifică şi va avea următorul
cuprins:

12.

13.

"Ordonanţa de urgenţă privind
transmiterea unor bunuri mobile,
proprietate privată a statului, din
administrarea şi evidenţa proprie a
Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi
Ministerului Justiţiei - Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate acesteia în
administrarea
unor
operatori
economici din industria de apărare,
aflaţi sub autoritatea Ministerului
Economiei,
Comerţului
şi
Turismului"
2. Articolul 1 se modifică şi va avea nemodificat
următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Se abilitează Ministerul
Apărării
Naţionale,
Ministerul
Afacerilor Interne şi Ministerul
Justiţiei - Administraţia Naţională a
Penitenciarelor
şi
unităţile
subordonate acesteia să transmită din
administrarea şi evidenţa proprie în
administrarea
unor
operatori
economici din industria de apărare
aflaţi sub autoritatea Ministerului

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

nemodificat

nemodificat
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Economiei,
Comerţului
şi
Turismului, prevăzuţi în anexa care
face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă, bunuri mobile,
proprietate privată a statului, cu
specific militar ori tehnică specială
specifică Ministerului Afacerilor
Interne şi Ministerului Justiţiei Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor
şi
unităţile
subordonate acesteia, precum şi
bunurile rezultate din cercetarea
ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin
una dintre următoarele condiţii:
a) au durata normată de funcţionare
îndeplinită;
b) sunt scoase din funcţiune;
c) sunt excedentare;
d) sunt declasate;
e) sunt atipice;
f) sunt periculoase;
g) sunt uzate moral.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se
individualizează prin protocoale
succesive, încheiate separat între
Ministerul Apărării Naţionale şi
Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului,
între
Ministerul
Afacerilor Interne şi Ministerul
Economiei,
Comerţului
şi
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Nr
crt

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Turismului,
respectiv
între
Ministerul Justiţiei - Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate acesteia şi
Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului.
(3) Pot face obiectul transmiterii din
administrarea şi evidenţa proprie a
Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Justiţiei - Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate acesteia în
administrarea operatorilor economici
şi deşeurile metalice rezultate în
urma casării armamentului şi
muniţiei, numai după ce acestea au
fost scoase din funcţiune sau
declasate, prin încheierea între părţile
implicate a unor protocoale distincte.
(4) Bunurile preluate potrivit alin. (1)
şi (3) se transmit pentru delaborare,
dezmembrare sau valorificare, după
caz.
(5) Bunurile pot fi valorificate de
către operatorii economici în starea
în care se află sau ulterior modificării
şi/sau
modernizării
acestora.
Bunurile pot fi valorificate inclusiv
prin utilizarea în procesul de
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crt

14.

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

producţie a altor bunuri, în condiţiile
legii.
(6)
Reperele,
subansamblurile,
ansamblurile, piesele, componentele,
materialele şi deşeurile rezultate în
urma operaţiunilor de delaborare şi
dezmembrare prevăzute la alin. (4)
pot fi valorificate de către operatorii
economici, inclusiv prin utilizarea
acestora în procesul de producţie a
altor bunuri, în condiţiile legii, în
starea în care se află sau în urma
unor modificări şi/sau modernizări
operate asupra acestora.
(7)
Responsabilitatea
privind
respectarea prevederilor legale în
ceea
ce
priveşte
derularea
operaţiunilor prevăzute la alin. (4)(6) revine, exclusiv, operatorilor
economici."
3. Articolul 2 se modifică şi va avea nemodificat
următorul cuprins:
"Art. 2. - Bunurile prevăzute la art. 1
se predau operatorilor economici cu
acordul acestora, în starea în care se
află, conform inventarului de
complet, împreună cu ambalajele
aferente, inclusiv cele incomplete, pe
bază de proces-verbal de predare preluare, pe categorii de bunuri,

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

nemodificat
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Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

încheiat între reprezentantul legal al
Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau al
Ministerului Justiţiei - Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate acesteia şi
reprezentantul legal al operatorului
economic, desemnat de către
Ministerul Economiei, Comerţului şi
Turismului
prin
protocoalele
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)."

15.

4.Articolul 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Patrimoniile
Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Afacerilor Interne şi
Ministerului Justiţiei - Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate acesteia se
diminuează cu valoarea contabilă a
bunurilor mobile transmise potrivit
dispoziţiilor art. 1, în baza
proceselor-verbale
de
predarepreluare.
(2) În situaţia în care veniturile

3. La articolul 8 punctul 4,
articolul 3, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

8. La articolul 8 punctul 4, Ca urmare a eliminării
punctului precedent.
alineatul (2) al articolului 3, se
Pentru consecvenţa
modifică şi va avea următorul
reglementării.
cuprins:

nemodificat

nemodificat

(1) nemodificat.

(1) nemodificat.

„(2) În situaţia în care veniturile (2) nemodificat
realizate de către operatorii
economici sunt mai mari decât
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Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015
realizate
de
către
operatorii
economici sunt mai mari decât
cheltuielile
ocazionate
cu
operaţiunile prevăzute la art. 1 alin.
(4) sau (5), inclusiv transportul şi
paza bunurilor, diferenţa se face
venit la bugetul de stat.

16.

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

cheltuielile
ocazionate
cu
operaţiunile prevăzute la art. 1
alin. (4) sau (5), inclusiv
transportul şi paza bunurilor,
diferenţa rămâne la dispoziţia
operatorilor economici şi va fi
utilizată
în
scopul
retehnologizării fluxurilor de
fabricaţie ale capacităţilor
destinate producţiei pentru
apărare.”
(3) nemodificat

(3) Intrarea bunurilor prevăzute la
alin. (1) în evidenţa operatorilor (3) nemodificat
economici se realizează conform
reglementărilor contabile în vigoare."
4. La articolul 8 după punctul 9. La articolul 8 punctul 4,
4 se introduce un nou punct, după alineatul (3) al articolului
pct. 41 , cu următorul cuprins: 3, se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu următorul
cuprins:
1
„4 . Sunt exceptate de la plata „(4) Sunt exceptate de la plata
contribuţiei prevăzute la art. 9 contribuţiei prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi mediu, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. completări prin Legea nr.
105/2006, cu modificările şi 105/2006, cu modificările şi
completările
ulterioare, completările
ulterioare,
veniturile realizate de către veniturile realizate de către
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17.

18.

19.

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

societăţile cu capital integral sau
majoritar de stat din vânzarea
deşeurilor metalice feroase şi
neferoase provenite din sistemul
de apărare.”

operatorii economici cu capital
integral sau majoritar de stat din
vânzarea deşeurilor metalice
feroase şi neferoase provenite
din sistemul de apărare.”

5. După articolul 4 se introduce un nemodificat
nou articol, articolul 5, cu următorul
cuprins:
"Art. 5. - Fiecare dintre autorităţile
menţionate la art. 3 alin. (1) propune
Guvernului spre adoptare norme,
potrivit domeniilor proprii de
competenţă, pentru punerea în
aplicare a prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, în termen de
60 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă."
6. În anexă, după numărul curent 21 nemodificat
se introduc două noi numere curente,
numerele curente 22 şi 23, cu
următorul cuprins:
"22. Societatea Comercială Uzina
Mecanică Orăştie - S.A.
23. Societatea Comercială «IOR» S.A. Bucureşti."
Art. 9. - La articolul 7 alineatul (1) nemodificat
din Legea nr. 571/2003 privind

Motivarea
amendamentelor
propuse

(Autor: Comisia pentru apărare)
nemodificat

nemodificat

nemodificat
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20.

Text act normativ de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de Senat

Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 927
din 23 decembrie 2003, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, după punctul 34 se
introduc două noi puncte, punctele
35 şi 36, cu următorul cuprins:
35. „Reţinere la sursă” numită şi
„Reţinere prin stopaj la sursă” metodă de colectare a impozitelor şi
contribuţiilor sociale obligatorii prin
care plătitorii de venituri au
obligaţia, potrivit legii, de a le
calcula, reţine, plăti şi declara;
36. „Impozite şi contribuţii sociale
obligatorii cu reţinere la sursă sau
reţinute prin stopaj la sursă” - acele
impozite şi contribuţii sociale
reglementate în prezentul cod pentru
care plătitorii de venituri au obligaţia
să aplice metoda privind reţinerea la
sursă sau reţinerea prin stopaj la
sursă.
Art. 10. - Articolul 63 din Ordonanţa nemodificat
de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015
cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2015 şi unele măsuri
bugetare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 806
din 29 octombrie 2015, se abrogă.

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

nemodificat
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ANEXĂ:
Nr.
crt.

Denumirea
societăţii

Text adoptat de Senat
nemodificat

Sediul

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

nemodificat

Numărul de
înmatriculare la
ORC şi CUI

1. Compania
Bucureşti, Bd. J40/10841/2000
Naţională
Timişoara nr. RO 13554423
"ROMARM" 5B, sectorul 6
- S.A. aparat
central
2. Societatea
Zărneşti, Aleea J08/49/2001 RO
TOHAN Uzinei nr. 1,
13652413
S.A., filială a jud. Braşov
Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.

21.

3. Societatea
CARFIL S.A., filială a
Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.

Braşov, Str.
Zizinului nr.
119, jud.
Braşov

J08/596/2001 RO
13945863

4. Societatea
Braşov, Str.
J08/257/2001 RO
METROM - Carpaţilor nr. 13771023
S.A., filială a 60, jud. Braşov
Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.
5. Societatea
Fabrica de
Arme Cugir
- S.A., filială
a Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.

Cugir, str. 21
Decembrie
1989 nr. 1 A,
jud. Alba

6. Societatea
Uzina
Mecanică

Plopeni, Str.
J29/162/2001 RO
Republicii nr. 13741804
1, jud. Prahova

J01/435/2004 RO
16368506
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Text act normativ de bază
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Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Plopeni S.A., filială a
Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.
7. Societatea
Comuna I.L.
J15/330/2001 RO
Uzina
Caragiale, jud. 2978636
Mecanică
Dâmboviţa
Mija - S.A.,
filială a
Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.
8. Societatea
Uzina
Mecanică
Cugir - S.A.,
filială a
Companiei
Naţionale
"ROMARM"
- S.A.

Cugir, str. 21 J01/40/1999 RO
Decembrie
1769224
1989 nr. 1, jud.
Alba

9. Societatea
Bucureşti, Bd. J40/3940/1991
Comercială Ficusului nr.
RO 1576401
ROMAERO 44, sectorul 1
- S.A.
Bucureşti
10. Societatea
Bucureşti, str. J40/2827/1991
Comercială Bucovina nr. 4, RO 340312
"IOR" - S.A. sectorul 3
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ANEXA 2
Amendamente respinse
Text de bază
OUG nr. 51/2015

Nr
crt

Text adoptat de
Senat

Art. 2.

1.

2.

e) minister de resort - instituţia nemodificat
administraţiei publice centrale în
coordonarea sau sub autoritatea căreia
funcţionează operatorii economici cu
capital integral şi sau majoritar de stat
din industria naţională de apărare
abilitată să autorizeze operatorii
economici în domeniu, prin care atestă
dreptul acestora de a efectua operaţiuni
cu produse militare, sensibile şi
strategice;
3. La articolul 8
punctul 4, articolul
3, alineatul (2) se
modifică şi va avea
următorul cuprins:
4. Articolul 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
nemodificat
"Art. 3. - (1) Patrimoniile Ministerului
Apărării
Naţionale,
Ministerului (1) nemodificat.
Afacerilor Interne şi Ministerului

Text propus
(autorul amendamentelor)
2. La articolului 2 literele d) şi
e) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
..................................................
...
e) minister de resort – în
înţelesul prezentei legi, prin
minister de resort se înţelege
instituţia administraţiei publice
centrale, în coordonarea şi/sau
sub
autoritatea
căreia
funcţionează
operatorii
economici
din
domeniul
industriei de apărare;"
Autor:
Comisia
pentru
industrii şi servicii
5. La articolul 8 punctul 4,
alineatul (2) al articolului 3,
se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Motivare
1. pentru admitere
2. pentru respingere

Camera
decizională

1. Repetarea sintagmei „în
înţelesul prezentei legi” nu este
nici corectă, nici necesară, ea
regăsindu-se în preambulul
articolului.
2. Textul adoptat de Comisie
este mai adecvat şi riguros
formulat.

CD

1. Veniturile realizate de
operatorii economici acoperă
cheltuielile
cu
paza,
transportul, utilităţile şi plata
forţei de muncă necesară
executării de operaţiuni
privind
delaborarea/dezmembrarea
muniţiilor, armamentului şi
tehnicii
militare.
În

CD
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Text de bază
OUG nr. 51/2015

Text adoptat de
Senat

Justiţiei - Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi unităţile subordonate
acesteia se diminuează cu valoarea
contabilă a bunurilor mobile transmise
potrivit dispoziţiilor art. 1, în baza
proceselor-verbale de predare-preluare.
(2) În situaţia în care veniturile realizate
de către operatorii economici sunt mai
mari decât cheltuielile ocazionate cu
operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (4)
sau (5), inclusiv transportul şi paza
bunurilor, diferenţa se face venit la
bugetul de stat.

„(2) În situaţia în care
veniturile realizate de
către
operatorii
economici sunt mai
mari
decât
cheltuielile
ocazionate
cu
operaţiunile
prevăzute la art. 1
alin. (4) sau (5),
inclusiv transportul şi
paza
bunurilor,
diferenţa rămâne la
dispoziţia
(3) Intrarea bunurilor prevăzute la alin. operatorilor
(1) în evidenţa operatorilor economici se economici şi va fi
realizează conform reglementărilor utilizată în scopul
contabile în vigoare."
retehnologizării
fluxurilor
de
fabricaţie
ale
capacităţilor
destinate producţiei
pentru apărare.”

Text propus
(autorul amendamentelor)

„(2) În situaţia în care
veniturile realizate de către
operatorii economici sunt mai
mari
decât
cheltuielile
ocazionate cu operaţiunile
prevăzute la art. 1 alin. (4) sau
(5), inclusiv transportul şi paza
bunurilor, diferenţa rămâne la
dispoziţia
operatorilor
economici şi va fi utilizată în
scopul
retehnologizării
fluxurilor de fabricaţie ale
capacităţilor
destinate
producţiei pentru apărare.”
Autor:
Comisia
industrii şi servicii

pentru

Motivare
1. pentru admitere
2. pentru respingere
conformitate cu prevederile
Legii nr. 477/2003 privind
pregătirea
economiei
naţionale şi a teritoriului
pentru apărare şi ale H.G. nr.
(0)813/2002
pentru
aprobarea Listei operatorilor
economici şi a capacităţilor
producţiei pentru apărare, cu
modificările şi completările
ulterioare,
se
impune
finanţarea corespunzătoare a
capacităţilor de producţie
pentru apărare. Având în
vedere
cele
prezentate,
propunem ca
eventualele
plusuri realizate de operatorii
economici din activitatea de
delaborare/ dezmembrare a
muniţiilor, armamentului şi
tehnicii militare să rămână la
dispoziţia acestora în scopul
retehnologizării fluxurilor de
fabricaţie.
2. Textul propus e identic cu
cel adoptat de Senat.

Camera
decizională

(3) nemodificat
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