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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

București, 24.09.2019  

Nr. 4c-15/454/2019                                         
 

Plx 279/2019

 
 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

    
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Apărării Naţionale, transmisă cu adresa Pl x 279/2019 din 18 iunie 2019 şi 

înregistrată la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-

15/454 din 19.06.2019.                                                                      

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice .  

  

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 

Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 

București, 24.09.2019  
 

Nr. 4c-15/454/2019 Plx 279/2019
 

 
 

RAPORT  
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale  

 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a fost sesizată 
spre  dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale, trimisă cu adresa nr. Pl x 279/2019 din 18 iunie 2019 şi înregistrată la  
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/454 din 
19.06.2019.                                                                      

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 333/24.04.2019, a avizat favorabil 
această propunere legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art.39 din Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale, propunându-se următoarele: stabilirea ca în funcţia de şef al Statului Major al 
Apărării să poată fi numit unul din locţiitorii acestuia (în prezent, este prevăzut să poată fi 
înlocuit doar de locţiitor), stabilirea unui termen de cel puţin şase luni înainte de expirarea 
mandatului în care ministrul apărării naţionale să transmită propunerea de numire a 
noului şef al Statului Major al Apărării sau de prelungire a mandatului celui aflat în 
funcţie, avizată de primul-ministru, Preşedintelui României. 

2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 118 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată . 
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3. Camera Deputaților este primă cameră sesizată, în conformitate cu 
dispozițiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) 
pct.2  lit.  (j) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

4. În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul secretar de stat Mihai Chirică, din cadrul Ministerului Apărării Naționale .  

5. Membrii Comisiei pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  au  
fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în ședința  din 24 septembrie 2019, membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate  de voturi  
să propună plenului Camerei Deputaților, adoptarea  propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale -  PlX 279/2019 -  cu amendamentele admise, 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOLCĂ 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
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Anexa 
Plx 279/2019 

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

Nr
. 

crt
. 

Forma în vigoare  Textul  inițiatorului  
 

Amendamente propuse Motivare 

0 1 2 3 4 
1.   Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 346/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea art. 39 a Legii nr. 
346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale 

Tehnică legislativă – cf Consiliului Legislativ 

2.   Articol unic 
Legea nr. 346/2006 privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 654 
din 28 iulie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Articol unic 
Articolul 39 din Legea nr. 346/2006 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Apărării Naţionale, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 867 din 2 
noiembrie  iulie 2017, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă – cf Consiliului Legislativ 
 
 
 
 
 
 

3. Art. 39 
…………………. 
(5)Şeful Statului Major al Apărării 
este militarul cu rangul de conducere 
cel mai înalt din armată, numit de 
Preşedintele României, la propunerea 
ministrului apărării naţionale, cu 
avizul prim-ministrului, pentru o 
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de 
prelungire cu până la un an. În funcţia 
de şef al Statului Major al Apărării 
poate fi numit locţiitorul acestuia sau 
unul dintre şefii categoriilor de forţe 
ale armatei. 
………………… 

 

1. La articolul 39, alineatul (5) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(5) Şeful Statului Major al Apărării 
este militarul cu rangul de conducere 
cel mai înalt din armată, numit de 
Preşedintele României, la propunerea 
ministrului apărării naţionale, cu avizul 
prim- ministrului, pentru o perioadă de 
4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu 
până la un an. În funcţia de şef al 
Statului Major al Apărării poate fi 
numit unul dintre locţiitorii acestuia sau 
unul dintre şefii categoriilor de forţe ale 
armatei.” 

1. Se elimină 
 
“(5) Şeful Statului Major al Apărării 
este militarul cu rangul de conducere 
cel mai înalt din armată, numit de 
Preşedintele României, la propunerea 
ministrului apărării naţionale, cu 
avizul prim- ministrului, pentru o 
perioadă de 5 ani, cu începere de la 1 
iulie, fără posibilitatea de prelungire a 
mandatului acordat.. În funcţia de şef 
al Statului Major al Apărării poate fi 
numit locţiitorul acestuia sau unul 
dintre şefii categoriilor de forţe ale 
armatei.” 

 
 
Modificarea survine pentru a pune în acord 
modificările cu Decizia Curții Constituționale a 
României  nr 391 /2019. 

4.  
 

2. La articolul 39, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul  

2. După alineatul (5) se introduc 
două noi alineate, alin. (51) și (52), 
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(5)Şeful Statului Major al Apărării 
este militarul cu rangul de conducere 
cel mai înalt din armată, numit de 
Preşedintele României, la propunerea 
ministrului apărării naţionale, cu 
avizul prim-ministrului, pentru o 
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de 
prelungire cu până la un an. În funcţia 
de şef al Statului Major al Apărării 
poate fi numit locţiitorul acestuia sau 
unul dintre şefii categoriilor de forţe 
ale armatei. 
 

(51), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(51) Propunerea ministrului apărării 
naţionale de numire a unui nou şef al 
Statului Major al Apărării sau de 
prelungire a mandatului celui aflat în 
funcţie, avizată de prim-ministru, va fi 
transmisă Preşedintelui României cu cel 
puţin şase luni înainte de expirarea 
mandatului şefului Statului Major al 
Apărării.” 
 

cu următorul cuprins:” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(51) Propunerea ministrului 
apărării naționale de numire a 
unui nou șef al Statului Major al 
Apărării, avizată de prim-
ministru, va fi transmisă 
Președintelui României cu cel 
puțin trei luni înainte de 
expirarea mandatului. șefului 
Statului Major al Apărării.” 

„(52) mandatul Șefului  Statului 
Major al Apărării, aflat în 
funcție la data intrării în vigoare 
a legii, se prelungește până la 
data de 1 iulie ce urmează 
îndeplinirii mandatului său 
inițial.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șase luni este o perioadă destul de lungă de 
timp , în care pot interveni multe modificări 
la nivelul MApN. De aceea, termenul pentru 
transmiterea propunerii înlocuitorului șefului 
SMAp către președinte a fost redus la trei 
luni. 

 
 
A fost adăugată o prevedere tranzitorie, pentru că 
actualul mandat al șefului SMAp expriră la 31 
decembrie 2019. Dacă proiectul legislativ va fi 
aprobat după 1 ianuarie 2020, atunci trebuuie 
prelungit mandatul noului ocupant al funcției. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


