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Bucureşti, 28.01.2021  
 
                                         

 
              

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi pentru 
modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
care Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au fost sesizate în fond, transmis cu adresa PLx183/2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru Badea 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona Bucura-Oprescu 

PREŞEDINTE, 
 

Constantin Şovăială 

 
 

  

florica.manole
Conf cu originalul
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor  

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 
ORDINE PUBLICĂ ȘI 

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
Nr. 4c-13/306/2019 

 
Nr. 4c-7/142/2019 

 
Nr. 4c-15/264/2019 

 
 

 

  
 

RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind 

pregătirea populaţiei pentru apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

 

           În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificări și completări, Comisia juridică, de disciplină și imunități, 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, 
cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, 
          Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în 
ședința din 25 martie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția Rom âniei, republicată, și ale 
art.91 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificări  
și completări, Camera Deputaților este Cameră decizională.           

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.25 din 17 ianuarie 2019, avizează favorabil 
proiectul de lege. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul 
nr.119 din 8 ianuarie 2019. 
 Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.446/2006, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.273/2006. Potrivit 
expunerii de motive, se doreşte ca centrele militare, aflate în administrarea consiliilor 
judeţene şi a celor locale, să treacă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
cu scopul ca fondurile necesare funcţionării acestora să fie suportate de acest 
minister. 

transmis cu adresa nr.P.L.x. 183 din 27 martie 2019. 
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Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului s-a întrunit în 
şedinţa în data de 9 aprilie 2019. 

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Apărării 
Naționale, domnul secretar de stat Mihai Dan Chirică. 

La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au 
fost prezenţi 21 deputați din totalul de 23 de membri ai Comisiei. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii Comisiei au hotărât, 
respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind 
pregătirea populaţiei pentru apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale. 
 

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de  lege în 
ședința din 23 aprilie 2019. La lucrările Comisiei deputaţii au fost pezenţi conform 
listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 
Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu amendamente de tehnică legislativă, redate în anexa la raport. 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa on line din data de 26 mai 2020. La lucrările Comisiei 
deputaţii au fost prezenţi  conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională, cu unanimitate de voturi, au hotărât respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale din următoarele considerente: 

- În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 446/2006 
privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările 
ulterioare, „Consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt 
obligate să asigure centrelor militare din raza lor de activitate terenurile, localurile, 
instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte 
dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii specifice, 
potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului”.  

 - Deşi potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, modificările propuse 
nu ar avea impact asupra bugetului consolidat, există un efect de creştere a 
cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, proiectul de act normativ 
neprevăzând soluţii de echilibrare a bugetului instituţiei militare, în condiţiile în care 
acesta are limite de cheltuieli clar stabilite. 

 - În situaţia finanţării integrale din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, 
centrele militare trebuie arondate din punct de vedere logistic unităţilor militare din 
garnizoană cu acest specific, în vederea asigurării unei bune funcţionalităţi 
(încheierea de contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, 
alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, 
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cu achitarea contravalorii acestor servicii), schimbarea legislativă conducând la 
mărirea semnificativă a statelor de organizare a centrelor militare (înfiinţare de 
birouri sau compartimente care să încadreze personal specializat în achiziţii publice 
etc.). 

- Potrivit art.866 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, dreptul de administrare este un drept real corespunzător 
proprietăţii publice. Totodată, în conformitate cu prevederile art.867 alin.(l) din 
aceeaşi lege, dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a 
consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local și nu prin lege. 

 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a examinat proiectul de  lege în 

ședința online din data de 28 ianuarie 2021. La lucrările Comisiei deputaţii au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de 
Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 
apărare şi pentru modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

          
 

PREŞEDINTE, 
Mihai-Alexandru Badea 

 

PREŞEDINTE, 
Simona Bucura-Oprescu 

PREŞEDINTE, 
Constantin Şovăială 

 
 
 

 
 

SECRETAR, 
Cristian-Tudor Băcanu 

 

 
 

SECRETAR, 
Dumitru Flucuş 

 

 
 

SECRETAR, 
Antonel Tănase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Roxana David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Alina Tănase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Ina Filote    
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