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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 
         

Comisia pentru Industrii şi Servicii               Comisia pentru apărare, ordine 
București, 04.10.2018                                       publică şi siguranţă naţională 
Nr.4c-3/317/2018                  Bucureşti, 04.10.2018 
                                                                                Nr. 4c-12/433                                        
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

    
 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis spre examinare pe 

fond, Comisiei pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. P.L.x. 395 din 25 iunie 2018. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

       PREȘEDINTE,                                                      PREȘEDINTE, 
 

          Iulian Iancu                                                        Dorel-Gheorghe 
                                                                    Căprar 

 
 

                  

simona.tarzioru
comisii
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
  

Comisia pentru Industrii şi Servicii                                                                                                Comisia pentru apărare, ordine 
București, 04.10.2018                                                                                                                        publică şi siguranţă naţională 
Nr.4c-3/317/2018                                                                                                   Bucureşti, 04.10.2018 
                                                                                                                                                                    Nr. 4c-12/433                       
 
 

R A P O R T COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr.P.L.x. 395 din 25 iunie 2018, înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii 

sub nr.4c-3/317 din 26  iunie 2018 şi la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sub nr. 4c-12/433 din 25.06.2018 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.424/07.05.2018, avizează favorabil propunerea de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi 

propuneri. 
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 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege în şedinţa din 20 iunie 2018. 

 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, cu avizul nr.47 din 15.05.2018, avizează favorabil proiectul de Lege. 

 Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr.1448 din 03 aprilie 2018, avizează favorabil proiectul de act normativ în şedinţa din 

03 aprilie 2018. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.6 alin.(5) din Legea nr.232/2016, cu referire la atribuţiile 

ministerului de resort în ceea ce priveşte coordonarea şi evidenţa activităţilor operatorilor economici din industria naţională de apărare, 

în scopul simplificării procedurii de autorizare şi înscriere în registru a operatorilor economici care au capacităţile pentru apărare în 

industrie, care sunt destinate relizării de produse militare, sensibile, strategice şi/sau să presteze servicii în legătură cu acestea şi sunt 

cuprinse în Planul de mobilizare a economiei naţionale de apărare şi pentru care aceşti operatori au obligaţii de a efectua activităţi de 

întreţinere, conservare, reparaţii şi pază a capacităţilor de producţie, potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.232/2016. Prin urmare, 

pentru operatorii economici indicaţi se impune autorizarea şi înscrierea în registru fără avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii 

din domeniul securităţii naţionale, urmând însă ca verificarea modului în care aceşti operatori respectă şi aplică prevederile prezentei 

legi să se realizeze în condiţiile art.31 în termen de 15 zile de la data înscrierii în registru. 

 În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în ședința din 26 

septembrie 2018, iar membrii Comisiei pentru industrii şi servicii a examinat propunerea în şedinţa din 03 octombrie 2018.  

 La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au participat, în calitate de invitaţi domnul Ion Radu 

- secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi domnul Călin Almăşan - locţiitorul secretarului de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale  iar la lucrările Comisiei pentru industrii şi sevicii au participat, în calitate de 
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invitaţi domnul Caralicea Ciprian - secretar general şi domnul Manu Corneliu - şef serviciu juridic în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne şi domnul Andronic Dan - secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei.  

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor  adoptarea proiectului cu amendamente admise, prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

                                     PREȘEDINTE,                                                                                         PREȘEDINTE, 
 

                                       Iulian Iancu                                                                                            Dorel-Gheorghe 
                                                                                                                        Căprar 

 

 

                                       SECRETAR,                                                                                           SECRETAR 
 
                                     Roxana Mînzatu                                                                                   Dumitru Lupescu                                           
 

                      
     
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga                                                                                                                                                                                                                                                                            Consilier, Daria Cotoc 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise  
 

 
Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

1.  

  LEGE  
privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.40/2018 

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.232/2016 privind 

industria naţională de apărare, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 

LEGE  privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.40/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.232/2016 privind industria 
naţională de apărare, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, şi 
pentru completarea art. 2, alin.2 
din Legea nr.59/2016 privind 
controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt 
implicate substanţe periculoase 
(Autor: Comisia pentru industrii şi 
servicii) 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 

2.  

  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 40 din 16 mai 2018 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 232/2016 privind 
industria naţională de apărare, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 423 din 17 
mai 2018. 

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 40 din 16 
mai 2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 232/2016 
privind industria naţională de 
apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 423 din 17 mai 2018, 
cu următoarele modificări şi 
completări: 
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

(autor Comisia pentru apărare) 

3.  

 Ordonanță de urgenţă a 
Guvernului pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
232/2016 privind 
industria naţională de 
apărare, precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative. 

Nemodificat Nemodificat   

4.  

 Articol unic. – Legea nr. 
232/2016 privind 
industria naţională de 
apărare, precum şi pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
972 din 5 decembrie 
2016, cu modificările 
ulterioare, se modifică și 
se completează, după cum 
urmează: 

Nemodificat Nemodificat  

5.  

 1. La articolul 6, 
alineatul (5) litera m) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
,,m) autorizează 
operatorii economici care 
desfășoară activități 
necesare realizării de 

Nemodificat Nemodificat  
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

produse militare, 
sensibile,   strategice 
și/sau să presteze servicii 
în legătură cu acestea, cu 
avizul prealabil din partea 
instituțiilor cu atribuții 
din domeniul securității 
naționale. Avizul 
prealabil se acordă în 
conformitate cu atribuțiile 
specifice ale fiecărei 
instituții, prin intermediul 
ministerului de resort, 
care va integra punctele 
de vedere ale fiecărei 
instituții  FSNA, 
formulate la solicitarea 
lui. 

 
 

6.  

 2. La articolul 6 
alineatul (5), după litera 
m) se introduce  o nouă 
literă, litera m1), cu  
următorul cuprins: 
 
”m1) autorizează și 
înscrie în registru 
operatorii economici care 
au capacități cuprinse în  
Planul de mobilizare a 
economiei naționale 
pentru apărare în 
conformitate cu 
prevederile Legii nr. 

 1. La articolul unic punctul 2, 
litera m1) a alineatului (5) al 
articolului 6, se modifică și va 
avea următorul cuprins:  
”m1) autorizează și înscrie în 
registru operatorii economici care 
au capacități cuprinse în  
Planul de mobilizare a economiei 
naționale pentru apărare în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naționale și a teritoriului 
pentru apărare, republicată, și care 
au obligații de a efectua activități 
de întreținere, conservare și 
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

477/2003 privind 
pregătirea economiei 
naționale și a teritoriului 
pentru apărare, 
republicată, și care au 
obligații de a efectua 
activități de întreținere, 
conservare, reparații și 
pază, potrivit 
prevederilor art. 9, fără 
avizul prealabil din partea 
instituțiilor cu atribuții în 
domeniul securității 
naționale. Verificarea 
acestora se face în 
conformitate cu 
prevederile art. 31 în 
termen de 15 zile de la 
data înscrierii în registru, 
cu participarea 
reprezentanților 
instituțiilor FSNA; 

reparații, potrivit prevederilor art. 
9, fără avizul prealabil din partea 
instituțiilor cu atribuții în domeniul 
securității naționale. Verificarea 
acestora se face în conformitate cu 
prevederile art. 31 în termen de 15 
zile de la data înscrierii în registru, 
cu participarea reprezentanților 
instituțiilor FSNA;” 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

7.  

 
 
 
 
 
 
 
Art. 8.  - (4) În cazul în 
care, la actualizarea 
inventarului 
capacităţilor, 

 
 
 
 
 

- 2. La articolul unic, după punctul 
2, se introduc 6 noi puncte, 
punctele 3-8, cu următorul 
cuprins:  
3. La articolul 8, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,(4) În cazul în care, la actualizarea 
inventarului se constată că 
modificările solicitate afectează 
integral o capacitate cuprinsă în 

Avizul CSAT este 
oportun la scoaterea din 
inventar a capacităţilor  
strategice, afectate 
integral.  
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

ministerul de resort 
constată că 
modificările solicitate 
în inventar afectează 
integral o capacitate, 
acestea se supun 
aprobării prin 
hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de ministerul 
de resort, cu avizul 
autorităţii de 
specialitate şi al 
Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării. 

lista prevăzută la alin (6), 
scoaterea acesteia din inventar se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului 
la propunerea ministerului de 
resort cu avizul autorităţii de 
specialitate şi al Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării.” 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

8.  

Art. 9. – (9) Asigurarea 
pazei pentru 
capacităţile 
operatorilor economici 
cu capital integral sau 
majoritar de stat din 
domeniul industriei de 
apărare se realizează în 
condiţiile legii, cu 
fonduri de la bugetul 
de stat alocate distinct 
operatorilor 
economici, la 
propunerea 
ministerului de resort 
sau a entităţii 
componente a 
sistemului naţional de 
apărare. 

 - 4. La articolul 9, alineatul (9) se 
abrogă. 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

În conformitate cu HG 
nr.174/2017 asigurea 
pazei se asigură cu 
personal propriu care nu 
desfăşoară activităţi de 
bază din lipsă de 
comenzi sau contracte. 
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

9.  

Art. 13. - (9) 
Investiţiile prevăzute 
la alin. (6) vizează:  
………………………
…. 
b) reabilitarea 
capacităţilor de 
producţie pentru 
apărare şi 
eficientizarea 
consumului de energie 
al acestora. 
 

 
 
 

- 5. La articolul 13 alineatul (9), 
litera b) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
“b) cheltuieli de expertiză, 
proiectare, asistență tehnică 
pentru probe tehnologice și teste, 
precum și predare la beneficiar și 
de execuție privind reparațiile 
capitale și alte categorii de 
lucrări de intervenții asupra 
capacităţilor de producţie pentru 
apărare. 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

 

10.  

Alin. nou   6. La articolului 13, după 
alineatul (11) se introduce un nou 
alineat, alineatul (12), cu 
următorul cuprins: 
 ”(12) În cazul realizării 
investițiilor prevăzute la alin. (9) 
și (10) din surse proprii, prin 
derogare de la prevederile art. 26 
alin. (2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea 
societăților comerciale, aprobată 
prin Legea nr. 44/1998, cu 
modificările și completările 
ulterioare, sumele obținute din 
vânzarea de active de către 
operatorii economici din 
industria națională de apărare, 

Întrucât OUG nr. 
51/2015 privind unele 
măsuri pentru 
realizarea de investiții 
la operatorii economici 
din industria de apărare 
și pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative are prorogate 
art. 1-7, până la data de 
31 decembrie 2018 după 
care este nevoie de un 
alt act normativ care să 
reglementeze această 
situație, este necesară 
preluarea acestor 
dispoziții în prezenta 
inițiativă.  
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

care au un plan de restructurare 
sau reorganizare aprobat în 
condițiile legii, se utilizează 
astfel:   
a) 60% pentru efectuarea de 
investiții, astfel cum sunt 
prevăzute la art. 3 lit. p), 
conform planului de 
restructurare sau reorganizare 
aprobat;   
 b) diferența de 40% în 
următoarea ordine, pentru:   
1. plata datoriilor către bugetul 
de stat și bugetele locale, inclusiv 
a datoriilor provenind din plățile 
efectuate de Ministerul 
Finanțelor Publice în contul 
garanțiilor executate pentru 
credite interne și externe, 
precum și din credite externe 
contractate direct de stat din 
care s-au făcut subîmprumuturi;  
 2. plata datoriilor către bugetul 
asigurărilor sociale de stat și 
bugetele fondurilor speciale;   
3. plata altor datorii;   
4. finanțarea activităților 
cuprinse în obiectul de activitate;  
5. efectuarea cheltuielilor legate 
de îndeplinirea obligațiilor legale 
de conformare cu cerințele de 
protecție a mediului, după caz;   
6. alte destinații.” 
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

11.  

Art. 26. -  (6) În anul 
2016, sumele alocate 
de la bugetul de stat 
potrivit alin. (5) se 
asigură de ministerul 
de resort, prin virare de 
credite bugetare în 
condiţiile legii.” 

  7. La articolul 26, alineatul (6) se 
abrogă. 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Termen împlinit.  

12.  

Alin. nou   8. La articolului 40, după 
alineatul (5) se introduce un nou 
alienat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins:  
”(6) Prin derogare de la 
prevederile art. 1 din Ordonanța 
Guvernului nr. 41/1998 privind 
taxele în domeniul protecției 
proprietății industriale şi 
regimul de utilizare a acestora, 
republicată cu modificările 
ulterioare operatorii economici 
înscrişi în registru sunt scutiţi de 
la plata taxelor pentru 
procedurile legale de protecţie a 
obiectelor proprietăţii 
industriale, inclusiv pentru 
protecţia tranzitorie.” 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Instituțiile din cadrul 
FSNA sunt beneficiarii 
protecției obiectivelor 
proprietății industriale 
din industria de apărare. 
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Nr. 
Crt. 

Text 
 acte normative 

Text 
OUG nr.40/2018 

Text proiect de Lege 
Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 

13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text Lege 59/2016 
Articolul 2 
(2) Prezenta lege nu se 
aplică:  

  Art. II. - La articolul 2 alineatul 
(2) din Legea    nr. 59/2016 
privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în 
care sunt implicate substanţe 
periculoase, publicată în 
Monitorul Oficial al României,  
Partea I, nr. 290 din 18 aprilie 
2016, după litera h) se introduce 
o nouă literă,  litera i), cu 
următorul cuprins: 
“i) amplasamentelor, 
instalaţiilor sau depozitelor 
aflate în proprietatea sau 
administrarea operatorilor 
economici din industria de 
apărare care depozitează, 
procesează sau utilizează 
substanţe periculoase.” 
 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

 
 
În industria de apărare 
capacitățile operatorilor 
economici care 
procesează, depozitează 
sau utilizează 
substanțele periculoase 
pentru instituțiile din 
cadrul FSNA au regim 
de informații clasificate 
care nu pot fi 
diseminate. 

 
 


