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  AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru 
realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost 
sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru 
realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. PL-x 887 din 
21 decembrie 2015, înregistrată sub nr. 4c-1/388 din 22 decembrie 2015.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 14 decembrie 2015. 

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

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus în 
şedinţa din 2 februarie 2016. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 
transmis cu adresa nr. 1174 din 3 noiembrie 2015. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,               
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu un amendament admis,                   
care este redat în ANEXA la prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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       ANEXĂ 
AMENDAMENT ADMIS: 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG nr. 51/2015 
 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

 
Art. 5. ─ (1) Ministerul de resort identifică 
necesarul de investiții pentru următoarele 
domenii de importanță strategică: pulberi și 
explozivi, muniții și armament de infanterie, 
blindate și sisteme de artilerie, aerospațial și 
rachete, sisteme de comandă și control, 
cercetare-dezvoltare și inovare, mentenanță 
pentru tehnica de apărare și securitate. 

Nemodificat. - La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
,,Art. 5. ─ (1) Ministerul de resort identifică necesarul 
de investiţii pentru următoarele domenii de importanţă 
strategică: pulberi şi explozivi, muniţii şi armament de 
infanterie, blindate şi sisteme de artilerie, aerospaţial şi 
rachete, sisteme de comandă şi control, 
cercetare-dezvoltare şi inovare, mentenanţă pentru 
tehnica de apărare şi securitate şi vizează: fluxurile de 
fabricaţie, dotările tehnologice și cele destinate 
infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare-inovare, 
reabilitarea capacităților de producție pentru 
apărare și eficientizarea consumului de energie al 
acestora. 
Activele achiziționate conform prezentei legi se 
includ în inventarul capacităților de producție 
pentru apărare al operatorului economic. " 
 
                Autor: Comisia economică 
 
 
 

Mijloacele de producţie 
în industria de apărare 
sunt uzate fizic şi moral. 
 Pentru realizarea de 
produse competitive, la 
nivelul cerinţelor forţelor 
sistemului naţional de 
apărare  sunt necesare  
investiţii într-o gamă 
diversificată care să 
cuprindă  reînoirea 
fabricaţiei, 
implementarea de 
tehnologii noi, 
reorganizarea fluxurilor 
de fabricaţie, realizarea 
de dotări specifice  
sectorului de cercetare-
dezvoltare. 
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