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Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru realizarea 

”Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă”, aferentă programului de înzestrare 

”Sistem de instalaţii mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML), trimis cu adresa nr. PLx. 88 

din 8 februarie 2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărarea cu nr. 4c-15/44 din 09.02.2021.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

Preşedinte, 

 

Constantin ŞOVĂIALĂ 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/88 

                         Bucureşti, 16.02.2021  
                                   PLx. 88/2021 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru realizarea ”Capabilităţii de luptă împotriva 
navelor de suprafaţă”, aferentă programului de înzestrare ”Sistem de instalaţii 

mobile de lansare rachetă antinavă” (SIML) 
 

 

 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 realizarea ”Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă”, aferentă 
programului de înzestrare ”Sistem de instalaţii mobile de lansare rachetă antinavă” 
(SIML), trimis cu adresa nr. PLx.88 din 8 februarie 2021 şi înregistrat cu nr. 4c-
15/44/09.02.2021. 

 Proiectul are ca obiect de reglementare aprobarea realizării capabilităţii de 
luptă împotriva navelor de suprafaţă, aferentă programului de înzestrare „Sistem de 
instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” (SIML), prin atribuirea de către Guvernul 
României, Guvernului Statelor Unite ale Americii a contractelor de tip LOA, cu 
respectarea prevederilor art.22 lit.f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2011, pentru achiziţia sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă 
bazat pe racheta Naval Strike Missile. 

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 5/6.01.2021, a avizat favorabil 
această inițiativă legislativă. 
 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, cu nr. 1/06.01.2021 a avizat favorabil 
proiectul de Lege. 
 3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a adoptat această iniţiativă legislativă pe data de 03.02.2021.  
5.  Comisia a dezbătut acest proiect de Lege în şedinţa din data de 17 februarie 

2021. La lucrările Comisiei, din totalul de 25 de membri au fost prezenţi conform listei 
de prezenţă. 

6. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 
prevederile  art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Ionel Nicolae 



 

Ciucă, ministrul apărării naționale, gl. mr. Teodor Incicaș, director general al Direcției 
pentru Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naționale 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 
pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege cu 
amendamente de tehnică legislativă cuprinse în anexa care face parte din prezentul 
raport.  
  
 

 
 
 

Preşedinte, 
 

Secretar,  

Constantin ŞOVĂIALĂ 
 

Antonel TĂNASE 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit:  
Daria Cotoc 
Consilier parlamentar 



 

Anexă la PLx 88/2021 
AMENDAMENTE  ADMISE 

la proiectul de Lege pentru realizarea „Capabilităţii de luptă împotriva navelor de suprafaţă”, aferentă programului de înzestrare „Sistem 
de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă” (SIML) 

 
 

Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

1.  LEGE 
pentru realizarea „Capabilităţii de luptă 

împotriva navelor de suprafaţă”, aferentă 
programului de înzestrare „Sistem de instalaţii 

mobile de lansare 
rachete antinavă” (SIML) 

Nemodificat  

2.  Art.1.- (1) Se aprobă realizarea „Capabilităţii de 
luptă împotriva navelor de suprafaţă”, aferentă 
programului de înzestrare „Sistem de instalaţii 
mobile de lansare rachete antinavă” (SIML), prin 
atribuirea de către Guvernul României, Guvernului 
Statelor Unite ale Americii a contractelor de tip 
Letter of Offer and Acceptance, denumite în 
continuare contracte de tip LOA, specifice 
Programului Foreign Military Sales - FMS, în baza 
prevederilor art.22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea 
anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 
apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.195/2012, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum și a dispozițiilor 

Nemodificat  
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crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

art.61 alin.(1) şi (2) din Legea nr.346/2006 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Apărării 
Naţionale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru: 
a) achiziţia sistemului de instalaţii mobile de 
lansare rachete antinavă bazat pe racheta Naval 
Strike Missile, incluzând 4 instalaţii mobile de 
lansare, muniţia, platforme de comandă - control -
comunicaţii, platforme de transport şi încărcare-
descărcare, senzori, suport logistic iniţial, 
mentenanţă şi echipamente de testare, echipamente 
criptografice şi cu regim special, asistenţă de 
specialitate, a serviciului de instruire a personalului 
la toate nivelurile necesare, implicit folosirea în 
luptă, echipamente de instruire, precum şi baze de 
date specifice SIML; 
b) achiziţia produselor şi serviciilor necesare 
constituirii unei capacităţi de producţie şi realizare 
a mentenanţei pentru sisteme din înzestrarea 
Forţelor Navale Române; prin cooperare 
tehnologică şi industrială, aferentă acestei 
capabilităţi. 
(2) Fondurile necesare realizării achiziţiilor 
prevăzute la alin.(1), precum şi a celor necesare 
pentru implementarea în totalitate a obiectivelor 
aflate în responsabilitate naţională, se asigură de la 



 

 
Nr. 
crt. 

Forma adoptată de Senat Amendamente propuse Motivare 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
(3) Sistemul de instalaţii mobile de lansare 
rachete antinavă este definit ca o capabilitate 
destinată apărării zonelor costiere şi de litoral 
împotriva navelor de suprafaţă, care să asigure 
contracararea ameninţărilor în timp oportun, din 
poziţii prestabilite sau neamenajate şi cu personal 
instruit corespunzător. 

3.  Art.2.- (1) În contractul de cooperare tehnologică 
şi industrială se prevede obligativitatea 
producătorului SIML de a constitui o capacitate de 
producţie şi realizare a mentenanţei pentru sisteme 
din înzestrarea Forţelor Navale Române, la nivelul 
unui operator economic din industria naţională de 
apărare, astfel cum este definit la art.3 lit. s) din 
Legea nr.232/2016 privind industria naţională de 
apărare, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu modificările și 
completările ulterioare. Operatorul economic este 
selectat de producătorul SIML, cu acordul 
Guvernului României. 
(2) Capacitatea de producţie şi realizare a 
mentenanţei prevăzute la art.1 alin. (1) lit. b) 
reprezintă o capacitate strategică, aşa cum este 
aceasta prevăzută la art.5 lit. b) din Legea 

Nemodificat  
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nr.232/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) Pentru realizarea capacităţii de producţie şi 
realizare a mentenanţei se semnează un 
memorandum de înţelegere între reprezentanţii 
Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de 
beneficiar, şi reprezentanţii Ministerului 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în 
calitate de minister de resort în domeniul industriei 
naţionale de apărare, împreună cu reprezentanţii 
producătorului SIML. Memorandumul de 
înţelegere va avea anexat contractul de cooperare 
tehnologică şi industrială dintre producătorul SIML 
şi operatorul economic prevăzut la alin.(1) cu care 
va colabora în cadrul acestei activităţi. Tipurile de 
activităţi care se vor desfăşura în capacitatea de 
producţie şi realizare a mentenanţei, termenul de 
realizare a capacităţii de producţie şi realizare a 
mentenanţei, precum şi instruirea personalului 
operatorului economic, se includ în memorandumul 
de înţelegere şi în contractul de cooperare 
tehnologică şi industrială. Prin contractarea acestor 
activităţi, se va asigura sustenabilitatea financiară a 
capacităţii de producţie şi realizare a mentenanţei. 
În contractul de cooperare tehnologică şi 
industrială se includ şi clauze referitoare la 
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participarea personalului operatorului economic 
selectat de producătorul SIML la activităţile de 
instruire necesare pentru constituirea capacităţii de 
producţie şi mentenanță. 
(4) Operatorul economic prevăzut la alin.(1) este 
obligat să asigure menţinerea capacităţii de 
producţie şi realizare a mentenanţei pe întreaga 
durată de viaţă a sistemelor. 
(5) Produsele prevăzute la art.1 alin.(1) lit. b) intră 
în proprietatea privată a statului, în administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale şi se pun la 
dispoziţia operatorului economic selectat de 
producătorul SIML, pe baza unui contract de 
comodat.  
(6) În cazul în care operatorul economic prevăzut la 
alin.(1) îşi schimbă obiectul de activitate sau 
declară falimentul, Ministerul Apărării Naţionale 
poate pune activele aferente capacităţii de 
producţie şi realizare a mentenanţei la dispoziţia 
unui alt operator economic din industria naţională 
de apărare, desemnat de către ministerul de resort 
din cadrul operatorilor economici autorizaţi, înscris 
în registrul unic al operatorilor economici şi al 
capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru 
apărare şi agreat de către producătorul SIML. 
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4.  Art.3. - (1) Ministerul Apărării Naţionale 
gestionează sumele în valută aferente achiziţiilor 
prevăzute la art.1 prin contul analitic deschis pe 
numele acestuia, în cadrul contului de valută al 
Ministerului Finanţelor deschis la Banca Naţională 
a României. Soldul contului respectiv, înregistrat la 
sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, se reportează 
în anul următor şi se va utiliza în scopul finanţării 
costurilor aferente realizării obiectivului prevăzut 
la art.1. 
(2) Se împuterniceşte Ministerul Apărării Naţionale 
ca, prin Direcţia generală pentru armamente, să 
semneze, în numele Guvernului României, 
contractele de tip LOA prevăzute la art.1 alin.(1). 
(3) Se împuterniceşte Ministerul Apărării Naţionale 
ca, prin Compania Naţională „Romtehnica”-S.A., 
să execute activităţile comerciale privind importul, 
exportul temporar, reimportul şi alte activităţi 
asociate derulării comerciale pentru realizarea 
capabilităţilor prevăzute la art.1, în conformitate cu 
prevederile art.60 din Legea nr.346/2006, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(4) Beneficiarul capabilităţii de luptă împotriva 
navelor de suprafaţă este Statul Major al Forţelor 
Navale, care va asigura operarea sistemului de 

Nemodificat  
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instalaţii mobile de lansare rachete antinavă, prin 
structuri specifice. 
(5) Prin derogare de la prevederile art.48 alin.(2) 
lit. a) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
se abilitează, pentru programul de înzestrare 
prevăzut la art.1 alin.(1),  Ministerul Finanțelor, la 
propunerea Ministerului Apărării Naţionale, să 
aprobe modificarea repartizării pe trimestre a 
cheltuielilor aprobate în buget, fără păstrarea 
echilibrului bugetar. 
(6) Prin derogare de la prevederile art.173, 174 şi 
art.176 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu se datorează obligaţii fiscale 
accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe 
fiscale rezultate din regularizarea valorii în vamă a 
bunurilor importate în cadrul contractelor de tip 
LOA atribuite de Guvernul României potrivit 
prevederilor art.1. 

5.  Art.4.- În vederea realizării şi menţinerii 
capabilităţii prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a), 
Ministerul Apărării Naţionale trimite personal 
militar pentru îndeplinirea unor misiuni în afara 
teritoriului naţional pentru executarea activităţilor 
de instruire pentru operare şi mentenanţă şi 
activităţi de sprijin în derularea programului de 

Nemodificat  
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înzestrare, în conformitate cu prevederile 
contractului încheiat în baza prevederilor art.1. 

6.  Art.5.- (1) Pe întreaga perioadă a misiunilor 
prevăzute la art.4, personalul participant la misiune 
beneficiază de drepturile salariale prevăzute la 
art.71 alin.(1) din cap. II secţiunea a 9-a din anexa 
nr. VI la Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, stabilite 
cu respectarea prevederilor art.38 al cap. IV din 
Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi 
legale care reglementează salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 
(2) Compensaţia lunară specifică prevăzută la 
art.71 alin.(1) lit.c) din cap. II secţiunea a 9-a din 
anexa nr. VI la Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, se acordă 
personalului participant la misiunea prevăzută la 
art.4 în cuantum de 100% aplicată la solda de 
funcţie. 

Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Art.6. - (1) Pe durata misiunilor prevăzute la art.4, 
personalul beneficiază de drepturile de diurnă 
stabilite pentru fiecare categorie de personal 
participant la misiunile prevăzute la art.2 alin.(1) 
lit.d) din Legea nr.121/2011 privind participarea 

Nemodificat  
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forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara 
teritoriului statului român, cu modificările și 
completările ulterioare. 
(2) Pe durata misiunilor prevăzute la art.4, în zilele 
când personalului nu i se asigură hrana, acesta 
beneficiază de alocaţia valorică de hrană stabilită 
pentru personalul participant la misiunile prevăzute 
la art.2 alin.(1) din Legea nr.121/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
(3) Pe durata misiunilor prevăzute la art.4, în zilele 
când personalul participant se află în ţară sau în 
concediu de odihnă, acesta nu beneficiază de 
drepturile prevăzute la alin.(1) şi (2). 

8.  Art.7. - (1) Personalul participant la misiunile 
prevăzute la art.4 beneficiază de decontarea 
cheltuielilor de transport pentru o călătorie în ţară 
şi retur, la fiecare 3 luni de participare la misiune. 
(2) Personalul participant la misiunile prevăzute la 
art.4 poate opta, la fiecare 3 luni de misiune, ca 
soţul/soţia/copilul acestuia să beneficieze de 
decontarea cheltuielilor de transport pentru 
deplasarea la locul misiunii şi retur. 

Nemodificat  

9.  Art.8.- (1) Fondurile necesare participării la 
misiunile prevăzute la art. 4 se asigură de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale, în limita fondurilor aprobate cu această 

Nemodificat  
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destinaţie.  
(2) Din fondurile prevăzute la alin.(1) se suportă 
şi cheltuielile determinate de pregătirea misiunii şi 
executarea acesteia, astfel: 
a) dislocarea personalului din garnizoanele de 
dispunere de pe teritoriul statului român în zona de 
desfăşurare a misiunii, precum şi repatrierea 
acestuia; 
b) dislocarea membrilor de familie ai personalului 
tehnic ingineresc care asigură funcţiile de 
conducere, planificare şi coordonare a programului, 
aflat în misiune, din garnizoanele de dispunere de 
pe teritoriul statului român în zona de desfăşurare a 
misiunii, precum şi repatrierea acestora; 
c) achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii solicitate de 
specificul misiunii; 
d) cheltuieli de operare şi sprijin logistic necesare 
bunei desfăşurări a misiunii; 
e) selecţionarea, vizita medicală, testarea, 
pregătirea, încheierea asigurărilor de sănătate 
pentru personalul participant la misiunile prevăzute 
la art.4, în condiţiile stabilite de Ministerul Apărării 
Naţionale, precum şi în conformitate cu 
reglementările specifice fiecărei activităţi; 
f) încheierea contractelor de asigurare pentru 
invaliditate şi deces ale personalului; 
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g) evacuarea medicală a personalului care nu poate 
fi tratat în unităţile sanitare din zona de executare a 
misiunii şi asigurarea transportului însoţitorilor 
acestuia; 
h) procurarea materialelor necesare, repatrierea, 
însoţirea şi înhumarea personalului decedat, 
precum şi îndeplinirea formalităţilor specifice. 

10.  Art.9.- (1) Participarea personalului din 
cadrul Ministerului Apărării Naţionale la misiunile 
pentru executarea activităţilor de instruire 
prevăzute la art.4 este condiţionată de semnarea în 
prealabil a unui angajament prin care se obligă ca 
după încheierea misiunii să îşi desfăşoare 
activitatea în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale timp de 5 ani, dar fără a depăşi vârsta 
prevăzută la art.16 alin.(2) din Legea nr.223/2015 
privind pensiile militare de stat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Vârsta maximă acceptată 
pentru personalul prevăzut la art.4 este de cel mult 
55 de ani împliniţi la data prevăzută pentru 
întoarcerea din misiune. 
(2) Modelul de angajament prevăzut la alin.(1) se 
stabileşte prin ordin al ministrului apărării 
naţionale, în termen de 6 luni de la data adoptării 
legii. 
(3) În situaţiile în care cadrele militare îşi încetează 

Art. 9. - (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Modelul de angajament prevăzut la alin.(1) se 
stabileşte prin ordin al ministrului apărării naţionale, 
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 
(3) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data adoptării unui proiect de lege 
de către Parlament nu produce 
efecte juridice, termenele legale nu 
pot curge decât de la data la care 
legea intră efectiv în vigoare. 
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raporturile de serviciu cu Ministerul Apărării 
Naţionale înainte de expirarea duratei stabilite prin 
angajamentul prevăzut la alin.(1), acestea sunt 
obligate să restituie cheltuielile individuale de 
instruire pe timpul misiunii, proporţional cu 
perioada de angajament rămasă neexecutată. 
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică personalului 
participant la misiune în situaţia încetării activităţii 
din motive neimputabile acestuia. 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Nemodificat 

11.  Art.10.- Personalul participant la misiunile 
prevăzute la art.4 beneficiază de drepturile şi are 
îndatoririle prevăzute de Legea nr.80/1995 privind 
statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi de Legea nr.384/2006 
privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, 
cu modificările şi completările ulterioare, în 
măsura în care acestea nu contravin prevederilor 
prezentei legi. 

Nemodificat  

 
 

 


