
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU POLITICĂ 
ECONOMICĂ, REFORMĂ ŞI 

PRIVATIZARE  

 Bucureşti,  12.02.2008 
Nr. 21/338 
PL-x 830    

            
                                                              AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de 

apărare 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege privind reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare, trimis 
cu adresa nr. PL-x 830 din 3 decembrie 2007, înregistrată sub nr. 21/338 din            
5 decembrie 2007.  

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat prezenta iniţiativă 
legislativă în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din   
12 februarie 2008. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, punctul de vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 1447 din 15 iunie 
2007, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ trimis cu adresa   nr. 687 din 29 mai 2007. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă            
şi 2 abţineri), s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
amendamente admise, care sunt redate în ANEXA la prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
  PREŞEDINTE,          
  Mihai TUDOSE 
                                                           SECRETAR, 
                                                             Iuliu NOSA     

                                                                                             Consilier parlamentar: 
                                                                                                                                  Graziella Segărceanu      

                                                                                                                             Expert parlamentar:  

 1
                                                                                                                  Alina Ailenei                                                   

Administrator
Original



      ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE : 

 
Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art.1. – Prezenta lege stabileşte cadrul de 
reglementare în care îşi desfăşoară activitatea 
agenţii economici din industria de apărare, 
componentă strategică a Sistemului naţional 
de apărare, ordine publică şi siguranţă, 
denumit în continuare SNAOPS. 
 

      Art.1. – Prezenta lege stabileşte cadrul juridic 
al activităţilor industriei de apărare referitoare 
la dimensionarea capacităţilor de producţie, 
corelarea acestora cu cerinţele forţelor 
sistemului naţional de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, asigurarea 
interoperabilităţii cu produsele NATO şi 
menţinerea numărului strict de personal 
specializat pentru asigurarea funcţionalităţii 
liniilor de fabricaţie de armament, muniţii, 
tehnică de luptă, echipamente de transmisiuni, 
optoelectronică, pulberi şi explozibili, inclusiv 
pentru cercetarea şi proiectarea în domeniul 
producţiei de apărare. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
   

În acest moment cadrul general de 
reglementare se regăseşte în OUG nr. 
95/2002, privind industria de apărare.  
Pentru evitarea  paralelismului 
reglementărilor, propunem completarea 
textului iniţiatorilor cu prevederi ale  
OUG                nr. 95/2002, urmând ca 
la data intrării în vigoare a prezentei 
Legi, Ordonanţa de Urgenţă nr. 95/2002 
să fie abrogată. 
 

2.  Art.2. În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) industria de apărare este ramură strategică a 
economiei naţionale şi cuprinde: operatorii 
economici, indiferent de structura capitalului 
social al acestora -  stat sau privat - care dispun 
de capacităţi de producţie şi resurse umane 
destinate cercetării, proiectării, producţiei, 
reparării, modernizării, încercării şi testării 
sistemelor de armament, muniţiilor, tehnicii de 
luptă, echipamentelor, pieselor de schimb şi 
accesoriilor aferente acestora, pulberilor şi 
explozibililor şi altor materiale cu destinaţie 
specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, necesare componentelor forţelor 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

sistemului naţional de apărare ordine publică şi 
siguranţă naţională – denumit în continuare 
SNAOPS;   
    b) capacitatea producţiei pentru apărare, 
denumită în continuare capacitate, reprezintă 
ansamblul activelor unui operator economic 
destinate realizării uneia sau 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 
siguranţei 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; 
    c) autoritatea de resort este organul 
specializat al Guvernului în al cărui domeniu de 
specialitate se încadrează obiectul principal de 
activitate al operatorului economic sau sub a 
cărui autoritate funcţionează opreratorul 
economic; 
    d) conservarea capacităţilor reprezintă 
ansamblul operaţiunilor de trecere în 
conservare, menţinere, paza şi repunere în 
funcţiune după conservare; 
    e) inventarul capacităţilor de producţie 
pentru apărare ale unui operator economic din 
industria de apărare, denumit în continuare 
inventar, reprezintă totalitatea imobilizărilor 
corporale şi necorporale utilizate de operatorul  
economic pentru realizarea activităţilor 
prevăzute la lit. b); 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

  f) documentaţia tehnică reprezintă desenele şi 
documentele scrise care, independent sau 
împreună, determină componenţa şi construcţia 
produsului şi cuprind, după caz, datele de studiu 
şi proiectare, execuţie, verificare, recepţie, 
exploatare, întreţinere sau de certificare, de 
propagandă tehnică şi comercială a acestuia. 
Documentaţia tehnică cuprinde documentaţia de 
studiu, documentaţia de bază - constructivă, 
documentaţia tehnologică, documentaţia de 
exploatare şi documentaţia de certificare şi 
auxiliară; 

g) Agenţia Naţională pentru Coordonarea 
Industriei de Apărare, este autoritatea de resort, 
organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
guvernului denumită în continuare Agenţia. 

h) prin Furnizor unic al SNAOPS se înţelege 
acel operator economic cu capital de stat sau 
privat care îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 

            - deţine capacităţi tehnologice şi de know-
how pentru sisteme de arme compatibile cu 
standardele euroatlantice pentru domeniile de 
activităţi strategice definite la nivel naţional; 

           - dispune de forţa de muncă necesară şi 
calificată pentru realizarea şi derularea 
activităţilor şi/sau programelor specifice în 
scopul furnizării către SNAOPS a sistemelor de 
arme şi echipamentelor de luptă la standarde 
euroatlantice. 

           - are potenţial inovativ şi acces la sursa de 
know-how performant; 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

           - prin activitatea sa apară interesul 
SNAOPS privind performanţa şi costurile 
sistemelor de arme, precum şi securitatea 
furnizării de sisteme de arme şi echipamente de 
luptă. 
i) autoritatea de specialitate este organul 
specializat al Guvernului în domeniul pregătirii 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 

3. Art.2. - (1)  Industria de apărare cuprinde agenţi 
economici, indiferent de structura capitalului 
social al acestora - de stat sau privat - care dispun 
de capabilităţi tehnologice, organizatorice şi de 
management necesare realizării şi furnizării către 
SNAOPS a sistemelor de arme şi echipamentelor 
de luptă necesare la standarde euroatlantice. 

(2) Activitatea de coordonare a industriei de 
apărare se efectuează de către Agenţia Naţională 
pentru Coordonarea Industriei de Apărare, 
instituţie de specialitate a administraţiei 
publice centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Guvernului, denumită în 
continuare Agenţia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.3. - (1)   Nemodificat. 

 

 

 

 

(2) Activitatea de coordonare a industriei de 
apărare se asigură de către Agenţia Naţională 
pentru Coordonarea Industriei de Apărare.  

 

 

 (3) Agenţia Naţională pentru Coordonarea 
Industriei de Apărare va fi înfiinţată, ca urmare 
a reorganizării activităţii Companiei Naţionale 
Romarm SA, prin hotărâre a guvernului care va 
stabili cadrul de organizare si funcţionare a 
acesteia. 

 

 

Prin introducerea unui articol nou, 
art.2, articolul 2 din Legea adoptată 
de Senat va deveni     art.3. 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

(3) Principalele atribuţii ale Agenţiei sunt: 

a) elaborarea strategiei de reorganizare, 
redimensionare şi restructurare a agenţilor 
economici din industria de apărare; 

 

b) validarea programelor de restructurare a 
agenţilor economici din industria de apărare 
pentru perioada 2007-2010; 
c) elaborarea criteriilor şi procedurilor de 
certificare a furnizorilor unici; 

d) elaborarea strategiei de dezvoltare a industriei 
de apărare pe ansamblu şi pe domenii de 
activitate; 

e) fundamentarea necesităţilor de finanţare în 
vederea menţinerii capacităţilor de producţie, în 
cazul funcţionării sub pragul de rentabilitate. 
 
 
 
 
 
 
(4) Finanţarea funcţionarii Agenţiei se va face de 
la bugetul de stat şi  din surse proprii. 

 

 

(4) Principalele atribuţii ale Agenţiei sunt: 

a) elaborarea strategiei de reorganizare, 
redimensionare şi restructurare şi privatizare a 
operatorilor economici din industria de apărare; 

 

b) validarea programelor de restructurare ale 
operatorilor economici din industria de apărare.  

 

c) elaborarea criteriilor şi procedurilor de certificare 
a furnizorilor unici; 

d) elaborarea strategiei de dezvoltare a industriei de 
apărare pe ansamblu şi pe domenii de activitate; 

e) fundamentarea necesităţilor de finanţare în 
vederea menţinerii capacităţilor de producţie, în 
cazul funcţionării sub pragul de rentabilitate 
 
f) exercitarea, în numele statului român, a 
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea 
acestuia de acţionar la operatorii economici din 
industria de apărare. 
 
 
(4) Finanţarea funcţionarii Agenţiei se asigură de 
la bugetul de stat şi, în completare   din surse 
proprii şi atrase. 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 
 
 



 7

Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

4. Art.3. - Industria de apărare este organizată pe 
domenii de activitate strategice deservite de 
furnizori unici, în conformitate cu practicile şi 
tendinţele euroatlantice. 
 

Art.4. – (1) Industria de apărare se va organiza pe 
domenii de activitate strategice deservite de 
furnizori unici, în conformitate cu practicile şi 
tendinţele euroatlantice. 

 
(2) Lista cuprinzând operatorii economici şi 
capacităţile definite potrivit art. 2 lit. b) se 
aprobă şi se actualizează, după caz, prin 
hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea 
Agenţiei, în termen de cel mult 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
 (3) Capacităţile se evidenţiază în Inventarul 
capacităţilor de producţie pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, întocmit 
de către operatorul economic avizat de Agenţie 
şi aprobat de autoritatea de specialitate. 
 
 (4) Inventarul prevăzut la alin. (3) se 
actualizează anual, până la data de 30 
septembrie, sau în situaţia modificării listei 
prevăzute la alin. (2). 
 
 (5) Răspunderea pentru păstrarea integrităţii 
fizice şi funcţionale a bunurilor de inventar 
revine fiecărui operator economic. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

Prin introducerea unui articol nou, 
articolul 3 din Legea adoptată de 
Senat va deveni    art.4. 
 

5.  
 

Art. 5 - (1) Documentaţia tehnică realizată din 
fondurile pentru apărare este proprietate 
publică a statului, se află în administrarea 
instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale şi poate fi 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

pusă la dispoziţie operatorilor economici pe baza 
de contract, potrivit legii, pentru executarea 
comenzilor transmise acestora, precum şi în 
vederea fabricaţiei de produse pentru o terţă 
persoană din ţara sau din străinătate. 
           (2) Documentaţiile tehnice primite de la 
partenerii externi sunt puse la dispoziţie 
operatorilor economici, potrivit legislaţiei în 
vigoare, regimului juridic al proprietăţii 
acestora, precum şi clauzelor din contractul 
încheiat cu partenerul extern. 
 
 
    Autor: deputat Mihai Tudose 

6. Art.4. - Domeniile strategice de afaceri ale 
industriei de apărare şi deţinătorii 
capacităţilor/liniilor de fabricaţie a sistemelor de 
arme şi echipamente de lupta se stabilesc prin 
SNAOPS. 
 

Art. 6 - (1) Domeniile strategice de afaceri ale 
industriei de apărare şi deţinătorii 
capacităţilor/liniilor de fabricaţie a sistemelor de 
arme şi echipamente de lupta se stabilesc prin 
SNAOPS. 
 
 (2)Dimensionarea şi restructurarea operatorilor 
economici din industria de apărare, atunci când 
acestea afectează capacităţile definite la art. 2 
lit.b) se face cu avizul Agenţiei şi cu aprobarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, potrivit 
criteriilor stabilite prin strategiile şi programele 
de restructurare şi privatizare aprobate potrivit 
legii. 
 

 (3) Dimensionarea industriei de apărare va avea 
la bază următoarele elemente: 

        a) programele de înzestrare ale SNAOPS pe 
termen mediu şi lung inclusiv sarcinile 
prevăzute în planurile de mobilizare; 

Prin renumerotarea textelor, articolul 
4 din Legea adoptată de Senat va 
deveni art.6. 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

        b) cererile prognozate la export; 

 (4) Sursele de finanţare necesare derulării 
programelor de restructurare şi privatizare a 
operatorilor economici cu capital de stat sunt 
asigurate după cum urmează: 

    a) de la bugetul de stat; 

    b) surse proprii; 

    c) surse atrase. 
 

(5) Separarea capacităţilor se va face prin 
divizarea patrimoniului operatorilor economici 
cu capital de stat, prin lege. 

 

 (6) În situaţia în care, după aplicarea 
programelor de restructurare a operatorilor 
economici cu capital de stat, rezultă mai mulţi 
operatori economici sau mai multe linii de 
fabricaţie pentru un domeniu de activitate 
strategic, furnizorii unici vor fi constituiţi în 
urma unor asocieri, divizări şi/sau fuziuni la 
care pot participa şi firme de profil consacrate 
din alte ţări care sa asigure aport de capital, 
know-how şi pieţe de desfacere. 
 (7) Asocierea operatorilor economici din 
industria de apărare cu persoane juridice 
române sau străine, prin care se creează o nouă 
persoană juridică, se face cu avizul Agenţiei, 
potrivit legii. 
 
 (8) Contractele de privatizare ale operatorilor 
economici din industria de apărare vor include 
clauze speciale referitoare la menţinerea 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

integrităţii şi a stării de funcţionare a 
capacităţilor de producţie, dacă nu sunt 
precizate alte reglementări. 
 
       Autor: deputat Mihai Tudose 

7.  Art.7 - (1) Capacităţile, în raport de gradul de 
încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, 
conform metodologiei elaborate de Agenţia 
Naţională pentru Coordonarea Industriei de 
Apărare, sau pot fi folosite pentru desfăşurarea 
altor activităţi economice. 
            (2) Amortizarea imobilizărilor corporale 
şi necorporale aferentă perioadei de conservare 
pentru capacităţile prevăzute la alin. (1) va 
diminua capitalurile proprii la data expirării 
duratelor normale de utilizare prevăzute de lege 
şi a casării efective. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 

 

8. Art.5. – Sunt consideraţi furnizori unici ai 
SNAOPS agenţii economici cu capital de stat 
sau privat care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) deţin capacităţi tehnologice şi de know-how 
pentru sisteme de arme compatibile cu 
standardele euroatlantice pentru domeniile de 
activităţi strategice definite la nivel naţional; 

b) dispun de forţa de muncă necesară şi 
calificată pentru realizarea şi derularea 
activităţilor şi/sau programelor specifice, în 
scopul furnizării către SNAOPS a sistemelor 
de arme şi echipamentelor de luptă la 
standarde euroatlantice; 

 
Se elimină. 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

c) au potenţial inovativ şi acces la sursa de 
know-how performant; 

d) prin activitatea lor, apară interesul 
SNAOPS privind performanţa şi costurile 
sistemelor de arme, precum şi securitatea 
furnizării de sisteme de arme şi echipamente 
de luptă. 
 

9. Art.6. – În situaţia în care, după aplicarea 

programelor de restructurare a agenţilor 

economici cu capital de stat, rezultă mai mulţi 

agenţi economici sau mai multe linii de 

fabricaţie pentru un domeniu de activitate 

strategic, furnizorii unici vor fi constituiţi în 

urma unor asocieri, divizări, fuziuni la care 

pot participa şi firme de profil consacrate din 

alte tari care sa asigure aport de capital, know-

how şi pieţe de desfacere. 

 
Se elimină. 
 
 
 
  Autor: deputat Mihai Tudose 

 

10. Art.7. – (1) Dimensionarea industriei de 
apărare va avea la bază următoarele elemente: 

a) programele de înzestrare ale SNAOPS pe 
termen mediu şi lung inclusiv sarcinile 
prevăzute în planurile de mobilizare; 

b) cererile prognozate la export; 

(2) Dimensionarea industriei de apărare 
rezultă în urma aplicării programelor de 
restructurare a agenţilor economici cu capital 

 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: deputat Mihai Tudose 

 



 12

Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

de stat aprobate de Guvern, cu avizul 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

(3) Sursele de finanţare necesare derulării 
programelor de restructurare a agenţilor 
economici cu capital de stat sunt asigurate 
după cum urmează: 

a) de la bugetul de stat; 

b) surse proprii; 

c) surse atrase. 
(4) Separarea capacităţilor se va face prin 

divizarea patrimoniului agenţilor economici cu 

capital de stat, prin Lege. 

11. Art.8. - (1) Sarcinile la mobilizare ale agenţilor 
economici din industria de apărare vor consta în 
asigurarea capabilităţii de a executa anumite 
produse solicitate de SNAOPS şi care va fi 
realizată cu finanţare de la bugetul de stat. 

 

(2) Industria de apărare va menţine, în timp de 
pace, capacităţi de producţie pentru mobilizare 
numai în condiţiile: 

a) existenţei de contracte/comenzi care sa asigure 
funcţionarea peste pragul de rentabilitate; 
b) finanţării de la buget a costurilor generate de 

menţinerea acestor capacităţi. 

Art.8 -(1) Sarcinile la mobilizare ale operatorilor 
economici din industria de apărare vor consta în 
asigurarea capabilităţii de a executa anumite  
produsele solicitate de SNAOPS şi care va fi 
realizată cu finanţare de la bugetul de stat. 

 
 (2) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

 

12. Art.9. - Instituţiile din cadrul SNAOPS vor emite 
comenzi pentru agenţii economici din industria 
de apărare, conform planurilor de achiziţii 
multianuale aprobate. 

Art.9 - (1) Instituţiile din cadrul SNAOPS vor 
emite, cu prioritate, comenzi pentru operatorii 
economici din industria de apărare, conform 
planurilor de achiziţii multianuale aprobate. 
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Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 

              (2) Prin derogare de la prevederile  
OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia 
de a aplica procedura cererii de ofertă către 
operatorii economici din România care deţin 
capacităţi de producţie pentru apărare pentru 
produsele, serviciile, echipamentele ce se execută 
sau se pot executa pe aceste capacităţi, produse 
similare oferite de furnizorii externi cu aceleaşi 
caracteristici calitative, dacă valoarea 
contractului nu depăşeşte 1 milion de EURO.  
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

13. Art.11. – (1) Achiziţiile de pe piaţa externă a 
sistemelor de arme şi echipamentelor cu 
destinaţie militară, de  către instituţiile din cadrul 
SNAOPS, se vor efectua numai cu avizul 
Agenţiei, care va impune conditii suplimentare 
pentru import, cum ar fi: offset direct şi indirect, 
cooperare în producţie, transfer de know-how, 
licenţe şi altele asemănătoare. 

 

 (2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi 
realizate numai în măsura în care Agenţia va 
certifica că furnizorii unici din industria de 
apărare nu pot realiza produsele solicitate la 
performanţele, calitatea, termenele de livrare 
şi preţul oferit de firmele străine. 

 

(3) Condiţiile stabilite de Agenţie vor fi introduse 
în documentaţia şi/sau în caietele de sarcini 

Art.11. – (1)  Achiziţiile de pe piaţa externă a 
sistemelor de arme şi echipamentelor cu destinaţie 
militară, de  către instituţiile din cadrul SNAOPS, 
se vor efectua numai cu avizul Agenţiei, care va 
impune conditii suplimentare pentru import, cum ar 
fi: offset direct şi indirect, cooperare în producţie, 
transfer de know-how, licenţe şi altele 
asemănătoare. 

 
(2) Pentru contractele cu o valoare mai mare de 
1 milion de EURO achiziţiile prevăzute la 
alin.(1) vor fi realizate numai în măsura în care 
Agenţia va certifica că furnizorii unici din 
industria de apărare nu pot realiza produsele 
solicitate la performanţele, calitatea, termenele 
de livrare şi preţul oferit de firmele străine. 

 

(3) Condiţiile stabilite de Agenţie vor fi introduse 
în documentaţia şi/sau în caietele de sarcini 
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(autorul amendamentului) 

Motivare 

întocmite pentru selecţia firmelor de la care se va 
importa armament şi echipamente militare şi vor 
constitui un criteriu de evaluare a eligibiltăţii. 

întocmite pentru selecţia firmelor de la care se va 
importa armament şi echipamente militare şi vor 
constitui un criteriu de evaluare a eligibiltăţii. 

 (4) Firmele străine cu obligaţii de offset 
neonorate sau neeşalonate nu pot fi considerate 
ca eligibile la aplicarea procedurilor de achiziţii 
pentru înzestrarea instituţiilor din  cadrul 
SNAOPS. 

 
Autor: deputat Mihai Tudose 

14. Art.12– Firmele străine cu obligaţii de offset 
neonorate sau neeşalonate nu pot fi 
considerate ca eligibile la aplicarea 
procedurilor de achiziţii pentru înzestrarea 
instituţiilor din cadrul SNAOPS. 

Se elimină. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

 

15.  Art.13. - (1) Strategia de privatizare a agenţilor 
economici cu capital majoritar de stat din 
industria de apărare se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

              (2) Agenţia are calitatea de instituţie 
publică implicată şi exercită atribuţiile prevăzute 
de legislaţia din domeniul privatizărilor.
 

Art.12. - (1) Strategia de privatizare a agenţilor 
economici cu capital majoritar de stat din industria 
de apărare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

               

 (2) Agenţia are calitatea de instituţie publică 
implicată, exercită atribuţiile şi are 
responsabilităţile prevăzute de legislaţia din 
domeniul privatizării. 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

Prin eliminarea art.12, art.13 devine 
art.12. 
 

16.   Art.14. - La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, agenţii economici cu capital majoritar de 
stat din industria de apărare şi filialele acestora, 
aflaţi în proces de privatizare, vor beneficia de 
scutiri la plata taxelor judiciare  de timbru pentru 
autentificarea actelor adiţionale la statut, al căror 
obiect îl constituie majorarea capitalului social cu 

    Art.13. - La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, operatorii  economici cu capital majoritar de 
stat din industria de apărare şi filialele acestora, 
aflaţi în proces de privatizare, vor beneficia de 
scutiri la plata taxelor de timbru pentru 
autentificarea actelor adiţionale la statut, al căror 
obiect îl constituie majorarea capitalului social cu 

Art.14 devine art.13. 
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(autorul amendamentului) 
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valoarea terenurilor pentru care au fost obţinute 
certificate de atestare a dreptului de proprietate. 

valoarea terenurilor pentru care au fost obţinute 
certificate de atestare a dreptului de proprietate. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

17. Art.15. -  Prin derogare de la prevederile art.15, 
alin.(4) din Legea nr.137/2002, privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare, vânzarea, 
închirierea, asocierea în participaţiune, aportul la 
capitalul social al unei societăţi comerciale, 
leasingul imobiliar şi constituirea uzufructului 
având ca obiect activele agenţilor economici cu 
capital majoritar de stat din industria de apărare 
ale filialelor acestora, se aprobă de consiliul de 
administraţie al agentului economic, cu 
respectarea prevederilor art.146 din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

   Art.14. -  Prin derogare de la prevederile art.15, 
alin.(4) din Legea nr.137/2002, privind unele 
măsuri pentru accelerarea privatizării, cu 
modificările şi completările ulterioare, vânzarea, 
închirierea, asocierea în participaţiune, aportul la 
capitalul social al unei societăţi comerciale, 
leasingul imobiliar şi constituirea uzufructului 
având ca obiect activele operatorilor  economici 
cu capital majoritar de stat din industria de apărare 
şi ale filialelor acestora, se aprobă de consiliul de 
administraţie al operatorului  economic, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

Art.15 devine art.14. 
 

18. Art.16. - Fondurile necesare pentru plata 
cheltuielilor generate de pregătirea şi realizarea 
privatizărilor agenţilor economici cu capital 
majoritar de stat din industria de apărare şi a 
filialelor acestora, inclusiv cele privind 
întocmirea rapoartelor de evaluare a agenţilor 
economici, a bilanţurilor de mediu necesare 
pentru obţinerea avizelor de mediu, publicarea 
ofertelor de vânzare a pachetelor de acţiuni vor fi 
suportate de Agenţie, urmând a fi recuperate de 
aceasta de la agenţii economici, din fondurile 
obţinute din privatizarea acestora. 

Art.15. - Fondurile necesare pentru plata 
cheltuielilor generate de pregătirea şi realizarea 
privatizărilor operatorilor economici cu capital 
majoritar de stat din industria de apărare şi a 
filialelor acestora, inclusiv cele privind întocmirea 
rapoartelor de evaluare a operatorilor economici, a 
bilanţurilor de mediu necesare pentru obţinerea 
avizelor de mediu, publicarea ofertelor de vânzare a 
pachetelor de acţiuni, vor fi suportate de Agenţie, 
urmând a fi recuperate de aceasta de la operatorii 
economici din fondurile obţinute din privatizarea 
acestora. 
 
         Autor: deputat Mihai Tudose 

Art.16 devine art.15. 
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19. Art.17. - În procesul de  privatizare a agenţilor 
economici cu capital majoritar de stat din 
industria de apărare şi a filialelor acestora,  vor fi 
avute în vedere următoarele obiective: 
a)  vânzarea unui procent de cel puţin 51% din 
pachetul de acţiuni deţinut de stat la societăţile 
comerciale  sau companiile  naţionale; 
b) în cazuri justificate, statul poate menţine 
participaţia sa la societăţile comerciale sau 
companiile naţionale prin pastrarea unui procent 
din capitalul social, după efectuarea investitiilor 
de cumpărător, în funcţie de specificul acestora şi 
de situaţia economico-financiară la data 
privatizării; 
c) menţinerea obiectului principal de activitate şi 
a capacităţilor de producţie pentru apărare pentru 
o perioadă de minim 3 ani de la privatizare, 
dezvoltarea acestora, introducerea de noi 
tehnologii şi/sau, după caz, modernizarea celor 
existente, precum şi extinderea gamei de produse 
şi asimilarea de produse noi, cu asigurarea pieţei 
de desfacere; 
d) realizarea unor investiţii de mediu în funcţie de 
programele de conformare, anexă la avizele de 
mediu pentru privatizare; 
e) preluarea personalului agentului economic 
existent la data privatizării, cu toate drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în contractele colective de 
muncă, în contractele individuale de muncă şi/sau 
în orice alte acorduri ori înţelegeri încheiate cu 
sindicatele şi/sau reprezentanţii salariaţilor, după 
caz, precum şi menţinerea personalului  în 
activitate o perioadă de cel puţin 3 ani de la data 
privatizării;  
 

Art.16. - În procesul de  privatizare a operatorilor 
economici cu capital majoritar de stat din industria 
de apărare şi a filialelor acestora,  vor fi avute în 
vedere următoarele obiective: 
a)  Nemodificat. 
 
 
b) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
c) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
d) Nemodificat. 
  
 
e) preluarea personalului operatorului economic 
existent la data privatizării, cu toate drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în contractele colective de 
muncă, în contractele individuale de muncă şi/sau 
în orice alte acorduri ori înţelegeri încheiate cu 
sindicatele şi/sau reprezentanţii salariaţilor, după 
caz, precum şi menţinerea personalului  în activitate 
o perioadă de cel puţin 3 ani de la data privatizării;  
 
 

Art.17 devine art.16. 
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f) includerea în contractele  de privatizare a unor 
clauze speciale având ca obiect preluarea de 
cumpărător a obligaţiilor legale specifice 
agenţilor economici din industria de apărare cu 
sindicatele şi/sau reprezentanţii salariaţilor, după 
caz; 
g) privatizarea agenţilor economici, furnizori 
unici din industria de apărare se va face numai cu 
investitori strategici – firme  consacrate, 
deţinătoare de tehnologii şi know-how 
performant, cu acelaşi profil de fabricaţie, care să 
menţină profilul de fabricaţie asigurând 
furnizarea către SNAOPS de produse de apărare 
performante. 

f) includerea în contractele  de privatizare a unor 
clauze speciale având ca obiect preluarea de către 
comparator a obligaţiilor legale specifice 
operatorilor economici din industria de apărare cu 
sindicatele şi/sau reprezentanţii salariaţilor, după 
caz; 
g) privatizarea operatorilor  economici, furnizori 
unici din industria de apărare se va face numai cu 
investitori strategici – firme  consacrate, deţinătoare 
de tehnologii şi know-how performant, cu acelaşi 
profil de fabricaţie, care să menţină profilul de 
fabricaţie asigurând furnizarea către SNAOPS de 
produse de apărare performante. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 

20. Art.18. - (1) Prin derogare de la prevederile 
art.10 din Legea nr. 137/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, salariaţii pot cumpara 
acţiuni prin intermediul asociaţiilor 
salariaţilor, constituite potrivit legii, într-un 
procent de maxim 8% din capitalul social al 
agentului economic. 
(2) Procentul şi condiţiile contractului de 
vânzare-cumpărare a acţiunilor către salariaţi vor 
fi stabilite de către Agenţie. 
(3) Asociaţiile salariaţilor, constituite potrivit 
legii, pot participa în consorţiu la achiziţionarea 
pachetului majoritar de acţiuni, în condiţiile 
prevăzute în strategia de privatizare a agentului 
economic. 

Art.17. – (1) Salariţtii operatorului economic pot 
cumpara acţiuni, intr-un procent de maxim 8% din 
capitalul social al operatorului economic. 
 
 
 
 
(2) Nemodificat. 
 
 
(3) Asociaţiilor Salariaţilor, constituite potrivit 
legii, pot participa, în consorţiu la achiziţionarea 
pachetului majoritar de acţiuni, în condiţiile 
prevăzute în strategia de privatizare a operatorului 
economic. 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 
 

Art.18 devine art.17. 
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21. Art.19. - (1) Modernizarea industriei de apărare 
se va face conform prevederilor programelor de 
restructurare a agenţilor economici. 

 

(2) Fondurile necesare modernizării vor fi 
asigurate din fonduri proprii, bugetare şi atrase. 

(3) Fondurile obţinute din vânzarea pachetelor de 
acţiuni se vor constitui în surse proprii şi 
extrabugetare şi vor fi destinate creşterii 
competitivităţii furnizorilor unici. 
 

Art.18. - (1) Modernizarea industriei de apărare se 
va face conform prevederilor programelor de 
restructurare a operatorilor economici. 

 

(2) Nemodificat. 

 

(3) Nemodificat. 
 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 
 
 

Art.19 devine art.18. 

22. Art.20. - (1) În vederea redresării situaţiei 
financiare a agenţilor economici din industria de 
apărare, se vor anula datoriile şi majorările de 
întârziere la bugetele de stat. 

 

 

 

(2) Prin excepţie de la prevederile legislative 
actuale, agenţii economici din industria de 
apărare sunt scutiţi  de la plata impozitului pe 
profitul reinvestit pe perioada derulării 
programelor de restructurare. 
 

Art.19. - (1) În vederea redresării situaţiei 
financiare a operatorilor economici din industria 
de apărare, la cerea Agenţiei creditorii bugetari 
vor anula toate datoriile, majorările de întârziere  şi 
penalităţile de orice fel datorate de operatorii 
economici din industria de apărare la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

 
(2) Se elimină. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 
 
 
 
 
 
 

Art.20 devine art.19. 
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23. Art.21. – Prin excepţie de la prevederile 
legislative actuale, echipamentele şi utilajele 
destinate modernizării şi retehnologizării în 
industria de apărare, precum şi achiziţile de 
licenţe, know-how, componente şi materiale 
pentru industria de apărare destinata 
SNAOPS vor fi scutite de la plata taxelor 
vamale, a suprataxelor vamale şi a T.V.A. 

 

Art.20. – Prin derogare de la Legea nr.571/2003 
– Codul fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare : 
 - operatorii economici care au în proprietate 
terenuri utilizate pentru producţia de apărare, 
depozite destinate produselor militare şi 
materialelor cu specific militar, precum şi zonele 
de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit 
normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la 
plata impozitului şi taxelor pe clădirile şi 
terenurile evidenţiate în inventar. 
- operatorii economici din industria de apărare 
sunt scutiţi de la plata taxei pe valoarea 
adăugată şi de la plata taxelor vamale pe 
echipamentele şi utilajele destinate modernizării 
şi retehnologizării capacităţilor producţiei 
pentru apărare cu sarcini la mobilizare, 
achiziţionate din state care nu au calitatea de 
membru al Uniunii Europene ; 
 - operatorii economici din industria de apărare 
sunt scutiţi  de la plata impozitului pe profitul 
reinvestit pe perioada derulării programelor de 
restructurare aprobate potrivit legii. 
 
Autor: deputat Mihai Tudose 
 

Art.21 va deveni art.20. 
 

24. Art.22. – Agenţii economici din industria de 
apărare cu capital majoritar de stat sunt 
scutiţi de la plata impozitelor pe clădiri şi de la 
plata taxelor pe terenuri. 

 

Art.21. -  (1) Prin derogare de la Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei,  
operatorii economici din industria de apărare 
vor putea declara starea de insolvenţă numai cu 
avizul prealabil al Agenţiei şi aprobarea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
(2) Prin derogare de la Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale operatorii 
economici din industria de apărare vor putea 

Art.22 va deveni art.21 
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intra în lichidare voluntară numai cu avizul 
prealabil al Agenţiei. 
 
         Autor: deputat Mihai Tudose 

25. Art.23. - Serviciul de pază pentru capacităţile 
agenţilor economici cu capital majoritar de stat 
din industria de apărare se execută cu efective de 
jandarmi, cu fonduri de la bugetul de stat alocate 
distinct agenţilor economici, la propunerea 
Agenţiei. 

Art.22 -  Serviciul de pază pentru capacităţile 
operatorilor economici cu capital majoritar de stat 
din industria de apărare se execută cu efective de 
jandarmi, cu fonduri de la bugetul de stat alocate 
distinct operatorilor  economici, la propunerea 
Agenţiei. 
 
   Autor: deputat Mihai Tudose 

Art.23 va deveni art.22. 
 

26.  Art.23 (1) Cheltuielile fixe aferente gradului de 
neutilizare a capacităţilor de producţie pentru 
apărare, inclusiv cele pentru asigurarea 
integrităţii instalaţiilor specifice sectoarelor 
pirotehnice cu grad ridicat de periculozitate, 
prevăzute sa fie menţinute în funcţiune prin 
planul de mobilizare aprobat de Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării şi care nu au 
încărcare la pace, se suportă de la bugetul de 
stat, cu avizul Agenţiei. 
(2) Ordonatorii de credite au obligaţia să 
prevadă şi să evidenţieze distinct, în bugetele 
anuale, sumele necesare pentru suportarea 
cheltuielilor prevăzute în art. 3, 6, 8, 15, 18, 22, 
24. 
 
      Autor: deputat Mihai Tudose 

 

27.  Capitolul IV  
Măsuri de protecţie socială a personalului 

încadrat la operatorii economici din industria de 
apărare 

 
        Autor: deputat Mihai Tudose 
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28.  Art.24 -(1) În perioada în care salariaţii 
încadraţi cu contract individual de muncă pe 
durata nedeterminată la operatorii economici 
din industria de apărare nu desfăşoară activitate 
de bază din lipsă de comenzi sau de contracte 
vor efectua activităţi de întreţinere, conservare, 
reparaţii, paza, activităţi administrative şi alte 
activităţi specifice. 
(2) Fondul lunar necesar acoperirii drepturilor 
salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) se 
determină luându-se în calcul salariul mediu 
brut pe economie din luna anterioară, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
(3) Sumele necesare pentru plata drepturilor 
salariale prevăzute la alin. (2), precum şi cele 
necesare pentru achitarea contribuţiilor 
datorate de angajator, potrivit legii, la bugetul 
asigurărilor sociale de stat, la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul de 
asigurări sociale de sănătate se alocă 
operatorilor economici, în conformitate cu 
numărul mediu maxim de personal aprobat, din 
sumele prevăzute anual cu această destinaţie în 
bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei. 
(4) Modul de calcul al drepturilor salariale 
prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin norme 
metodologice elaborate de Agenţie şi aprobate 
de Guvern. 
 
       Autor: deputat Mihai Tudose 
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29.  Art.25 -  Numărul mediu maxim de personal 
pentru fiecare operator economic din industria 
de apărare care beneficiază de prevederile 
art. 24 se stabileşte anual, prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Agenţiei. 
 
  Autor: deputat Mihai Tudose 
 
 

 

30.  Art.26 – (1) Salariaţii ale căror contracte 
individuale de muncă încetează prin concedieri 
colective în baza programelor de restructurare 
aprobate ca urmare a privatizării şi a 
reorganizării operatorilor economici din 
industria de apărare beneficiază de următoarele 
drepturi: 
    a) la momentul concedierii, de o sumă egală 
cu de două ori salariul mediu net pe economie 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică 
pentru luna anterioară celei în care se 
efectuează concedierea ; 
    b) plaţi compensatorii lunare, stabilite la 
nivelul salariului mediu net pe economie 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică 
pentru luna anterioară celei în care se 
efectuează concedierea colectivă ; 
    c) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit 
reglementărilor legale în vigoare ; 
    d) venit lunar de completare. 
(2) Plăţile compensatorii se acordă lunar 
începând cu luna următoare celei în care s-a 
efectuat concedierea, în numărul prevăzut în 
contractul colectiv de muncă valabil la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai 
mult decât următoarele cuantumuri, diferenţiate 
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în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor 
concediate, astfel : 
    a) 6 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o 
vechime în munca de pana la 5 ani ; 
    b) 8 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o 
vechime în muncă cuprinsă între 5 ani şi 15 ani ; 
    c) 10 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o 
vechime în muncă cuprinsă între 15 ani şi 25 de 
ani ; 
    d) 12 salarii medii nete, pentru salariaţii cu o 
vechime în muncă de peste 25 de ani.   
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu au 
dreptul la plăţi compensatorii acordate în 
condiţiile prezentei legi dacă au primit aceste 
drepturi conform contractului colectiv de muncă 
de la unitatea care i-a concediat. 
(4) Venitul lunar de completare se stabileşte o 
dată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu 
diferenţa dintre salariul individual mediu net pe 
ultimele 3 luni înainte de concediere, calculat pe 
baza elementelor din contractul individual de 
muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu 
net pe economie comunicat de Institutul 
Naţional de Statistica pentru luna anterioară 
celei în care a avut loc concedierea, şi nivelul 
indemnizaţiei de şomaj. 
(5) Venitul de completare se acordă lunar, pe 
perioadele următoare : 
    a) 20 de luni, pentru salariaţii care au o 
vechime în muncă de până la 15 ani ; 
    b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o 
vechime în munca cuprinsă între 15 ani şi 25 de 
ani ;  
c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime 
în munca de peste 25 de ani. 
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(6) Nu beneficiază de venit de completare 
persoanele care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei 
de şomaj. 
 
   Autor: deputat Mihai Tudose 
 

31.  Art. 27 – (1) Indemnizaţia de şomaj şi venitul de 
completare stabilite, în condiţiile legii, pentru 
persoanele prevăzute la art. 26 se suspendă pe 
perioada acordării plăţilor compensatorii, se 
recalculează şi se pun în plată începând cu 
prima luna după expirarea perioadei de 
acordare a plăţilor compensatorii. 
 (2) Venitul de completare recalculat se 
stabileşte, după caz, astfel: 
    a) pentru persoanele al căror salariu 
individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte 
de concediere, calculat potrivit art. 26  alin. (4), 
este mai mic decât salariul mediu net pe 
economie comunicat de Institutul Naţional de 
Statistica pentru luna anterioară celei în care a 
avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţa 
între acest salariu individual mediu net, majorat 
cu indicele de creştere a salariului mediu net pe 
economie comunicat de Institutul Naţional de 
Statistica pentru luna anterioară celei în care a 
expirat perioada de acordare a plăţilor 
compensatorii fata de cel comunicat pentru luna 
anterioară celei în care a avut loc concedierea, şi 
nivelul indemnizaţiei de şomaj; 
    b) pentru persoanele al căror salariu 
individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte 
de concediere, calculat potrivit art. 26 alin. (4), 
este mai mare decât salariul mediu net pe 

 



 25

Nr. 

crt. 

Text  Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

economie comunicat de Institutul Naţional de 
Statistica pentru luna anterioară celei în care a 
avut loc concedierea se stabileşte ca diferenţa 
între salariul mediu net pe economie comunicat 
de Institutul Naţional de Statistica pentru luna 
anterioară celei în care a expirat perioada de 
acordare a plăţilor compensatorii şi nivelul 
indemnizaţiei de şomaj. 
(3) După expirarea perioadei prevăzute de lege 
pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, 
persoanele prevăzute la  art. 26 beneficiază de 
un venit de completare egal cu salariul 
individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte 
de concediere sau, după caz, cu salariul mediu 
net pe economie comunicat de Institutul 
Naţional de Statistica pentru luna anterioară 
concedierii, recalculat în funcţie de indicele de 
creştere a salariului mediu net pe economie 
comunicat de Institutul Naţional de Statistica 
pentru luna anterioară celei în care a expirat 
perioada de acordare a plăţilor compensatorii 
fata de cel comunicat pentru luna anterioară 
celei în care a avut loc concedierea. 
(4) Dacă în perioada de acordare a plăţilor 
compensatorii intervin situaţii de natura celor 
prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de munca, cu 
modificările şi completările ulterioare, dreptul la 
indemnizaţia de şomaj stabilită încetează, 
potrivit legii, plăţile compensatorii se acordă, în 
continuare, lunar, până la achitarea integrală a 
sumelor prevăzute la art. 26  alin. (2), urmând 
ca după expirarea perioadei de acordare a 
plăţilor compensatorii sa se acorde venitul de 
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completare în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. 
(4), (5) şi (6) ; 
(5) Dacă în perioada de acordare a indemnizaţiei 
de şomaj intervin situaţii de natura celor 
prevăzute la art. 44 şi 45 din Legea nr. 76/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, venitul 
de completare se acordă în cuantumul prevăzut 
la alin. (2) pana la expirarea perioadei prevăzute 
la  art. 26 alin. (5). 
(6) Dacă în perioada acordării venitului de 
completare prevăzut la .alin. (3) persoanele se 
încadrează în muncă sau se pensionează, 
conform legii, beneficiază până la expirarea 
perioadei prevăzute la art. 26 alin. ( 5) de venit 
de completare în cuantumul prevăzut la alin. (2).
 
  Autor: deputat Mihai Tudose 
 

32.  Art. 28 – (1) Sumele necesare pentru acordarea 
drepturilor prevăzute la art. 26 se suportă din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, după cum 
urmează: 
    a) sumele pentru acordarea drepturilor 
prevăzute la art. 26 alin.(1) lit.a), c) şi d) de la 
articolul <<Indemnizaţii de şomaj>>; 
    b) sumele  pentru acordarea plăţilor 
compensatorii prevăzute la art. 26 alin.(1) lit.b) 
de la articolul <<Plăti compensatorii>>. 
(2) Suma acordată la momentul concedierii, 
plăţile compensatorii, precum şi veniturile de 
completare, prevăzute de prezenta lege, sunt 
exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi către Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
(3) Plăţile compensatorii şi veniturile de 
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completare au acelaşi regim de impozitare ca şi 
indemnizaţia de şomaj. 
(4) Persoanele beneficiare de plăti compensatorii 
şi de venit de completare, potrivit prevederilor 
prezentei legii, sunt asigurate în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate în perioada 
acordării acestor drepturi. 
(5) Perioada acordării plăţilor compensatorii şi a 
venitului de completare, potrivit prevederilor 
prezentei legi, constituie stagiu de cotizare în 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale. 
 (6) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea 
drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare, este, după caz : 
    a) pentru perioada de acordare a plăţilor 
compensatorii, egal cu plăţile compensatorii 
lunare stabilite potrivit prevederilor art. 26 alin. 
(1) lit. b) ; 
    b) pentru perioada de acordare a venitului de 
completare, egal cu venitul de completare 
recalculat potrivit prevederilor art. 27 alin. ( 3). 
 
     Autor: deputat Mihai Tudose 
 

33.  Art. 29 – (1) Pot beneficia de prevederile 
prezentei legi numai persoanele concediate în 
condiţiile art. 26 care au contracte individuale 
de munca pe durata nedeterminată. 
(2) Persoanele prevăzute la  alin. (1) beneficiază 
o singură dată de plăţile compensatorii şi de 
venitul de completare, prevăzute de prezenta 
lege. 
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(3) Plăţile compensatorii şi venitul de completare 
sunt drepturi cu caracter personal şi încetează la 
data decesului beneficiarului. 
(4) Nu beneficiază de venit de completare 
persoanele prevăzute la alin. (1) care se 
reîncadrează în muncă la societăţi comerciale cu 
capital majoritar de stat, de la data reîncadrarii. 
(5) Venitul de completare prevăzut la art. 27 
alin. (1) şi ( 2) se modifica o dată cu recalcularea 
indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării 
salariului minim brut pe ţara. 
(6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile şi în 
cazurile în care dreptul persoanei la 
indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspenda 
şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul de 
completare. 
 
   Autor: deputat Mihai Tudose 

34. Capitolul IV 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

Capitolul V. 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Autor: deputat Mihai Tudose 

Prin introducerea unui Capitol nou, 
Capitolul IV din forma Senatului va 
deveni Capitolul V 

35. Art.24. - În termen de 60 de zile de la publicarea 
prezentei legi va fi infiinţată Agenţia Naţionala 
pentru Coordonarea Industriei de Apărare. 

Art.30. -  (1) În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi va fi infiinţată Agenţia 
Naţionala pentru Coordonarea Industriei de 
Apărare. 
 
                   (2) În termen de 30 de zile de la data 
înfiinţării Agenţia va elabora şi va supune spre 
aprobare Guvernului normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
 
         Autor: deputat Mihai Tudose 
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36. Art.25. - Agenţii economici  furnizori unici din 
industria de apărare se pot asocia la nivel naţional 
pe criterii profesionale şi se pot afilia la 
asociaţiile internaţionale de profil având ca 
obiectiv conectarea industriei de apărare la 
activităţile industriei europene, cooperarea la 
programele asociaţiei europene şi accesul la 
tehnologii şi know-how de ultimă oră. 

Art.31. – Operatorii  economici  furnizori unici 
din industria de apărare se pot asocia la nivel 
naţional pe criterii profesionale şi se pot afilia la 
asociaţiile internaţionale de profil având ca obiectiv 
conectarea industriei de apărare la activităţile 
industriei europene, cooperarea la programele 
asociaţiei europene şi accesul la tehnologii şi know-
how de ultimă oră. 
 
           Autor: deputat Mihai Tudose 

 

37.  Art.32 – (1) Constituie contravenţie următoarele 
fapte : 
    a) păstrarea necorespunzătoare a 
capacităţilor de producţie pentru apărare 
trecute în conservare şi finanţate de la bugetul 
de stat ; 
    b) nerespectarea   termenelor stabilite pentru 
întocmirea sau actualizarea inventarului, 
potrivit prevederilor art. 4, alin.(4); 
    c) nesolicitarea de către operatorii economici 
a avizelor prevăzute la art.6 alin.2 şi 7; 
    d) întocmirea parţială ori necorespunzătoare 
a inventarului. 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b) 
se sancţionează cu amenda de la 5000 lei la 
10.000 lei, iar cele de la lit. c) şi d), cu amendă de 
la 2000 lei la 5000 lei. 
(3) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se 
constată şi se aplică de către : 
    a) autoritatea de specialitate, prin delegaţi 
împuterniciţi de şeful instituţiei, în ceea ce 
priveşte activităţile de conservare a capacităţilor 
producţiei pentru apărare; 
    b) Agenţie, prin persoane împuternicite de 
Preşedintele agenţiei, în legatură cu activităţile 
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operatorilor  economici din industria de 
apărare ; 
    c) Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin 
împuterniciţi numiţi de ministru, în legatură cu 
cheltuirea şi folosirea fondurilor alocate de la 
buget ; 
    d) organele specializate de control ale 
Guvernului. 
(4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la 
contravenţii se completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările ulterioare. 
 
    Autor: deputat Mihai Tudose 

38. Art.26. - La data intrării în vigoare a prezentei 
legi se abrogă art 128 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.95/2002, privind industria de 
apărare, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.44/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.33. - La data intrării în vigoare a prezentei legi 
se abrogă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.95/2002, privind industria de apărare, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.44/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare.   

 
    Autor: deputat Mihai Tudose 

Prin renumerotare, art.26 devine 
art.33. 
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