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privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii

Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Ministerul Apararii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care
conduce si desfasoara, potrivit legii, activitatile în domeniul apararii tarii.
(2) Ministerul Apararii este format din structuri centrale, structuri si forte subordonate acestora.
Art. 2. - Sistemul de structuri centrale, structuri si forte ale Ministerului Apararii constituie Armata
României, denumita în continuare armata.
Art. 3. - (1) Ministerul Apararii are personalitate juridica si reprezinta în justitie structurile armatei
care nu au personalitate juridica. Structurile ministerului care au personalitate juridica, potrivit legii, pot
fi reprezentate în justitie de organele de specialitate ale Ministerului Apararii, în conditiile stabilite prin
ordin al ministrului apararii.
(2) Ministerul Apararii are sediul în municipiul Bucuresti, strada Izvor nr. 3-5, sectorul 5.
(3) Ministerul Apararii raspunde în fata Parlamentului, a Guvernului si a Consiliului Suprem de
Aparare a Tarii pentru modul de aplicare, în domeniul sau de activitate, a prevederilor Constitutiei,
legilor, hotarârilor Guvernului si ale Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ale celorlalte acte normative
si ale tratatelor internationale la care România este parte.
Art. 4. - Ministerul Apararii coopereaza, pentru îndeplinirea atributiilor sale, cu celelalte ministere si
organe ale administratiei publice centrale de specialitate, cu autoritati ale administratiei publice locale,
autoritati administrative autonome, organizatii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile
politico-militare si de conducere militara ale altor state, precum si ale organizatiilor internationale la
care România este parte.
CAPITOLUL II
Atributiile si responsabilitatile Ministerului Apararii
Art. 5. - (1) Ministerul Apararii are urmatoarele atributii si responsabilitati:
a) constituirea structurii de forte si realizarea capacitatii de lupta a armatei pentru îndeplinirea
misiunilor specifice ce revin acesteia;
b) înfiintarea, desfiintarea, dislocarea si redislocarea de unitati si formatiuni;
c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apararea tarii;
d) apararea drepturilor si intereselor legitime proprii în raporturile cu autoritatile publice, institutiile de
orice natura, precum si cu orice persoana fizica sau juridica, româna ori straina, prin structuri proprii;
e) încheierea tratatelor la nivel departamental si a întelegerilor tehnice în domeniul cooperarii cu
armatele altor state;
f) coordonarea politicii si activitatile de integrare în organizatiile internationale la care România este
parte, pentru structurile proprii, întretinerea si dezvoltarea relatiilor de cooperare politico-militara cu
celelalte state si asigurarea reprezentarii armatei în raporturile cu armatele altor state;
g) managementul informatiilor pentru aparare, al activitatii de informatii, contrainformatii si securitate
militare, precum si colaborarea cu serviciile/structurile de informatii, contrainformatii si securitate ale
altor state sau organizatii internationale la care România este parte;
h) realizarea planificarii integrate a apararii;
i) finantarea si asigurarea executiei bugetului propriu;
j) instruirea comandamentelor si trupelor, pregatirea de specialitate a personalului în activitate si în
rezerva;
k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;

l) managementul resurselor umane, organizarea si conducerea învatamântului militar;
m) protectia mediului în activitatile pe care le desfasoara;
n) organizarea si conducerea activitatii de informare si relatii publice;
o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea si functionarea structurilor militare, a
comitetelor si consiliilor constituite pentru luarea deciziilor;
p) cresterea calitatii vietii personalului, asigurarea asistentei religioase a personalului militar si civil,
precum si a asistentei sociale, medicale si juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice si a programelor de reforma a
administratiei publice;
r) conducerea activitatilor de logistica;
s) înzestrarea cu armament, tehnica de lupta, echipamente si materiale specifice armatei, relatiile cu
industria nationala de aparare si cooperarile internationale în domeniu;
s) coordonarea activitatii de comert exterior privind importul si exportul de produse cu destinatie
militara, în conditiile legii;
t) aprobarea, în limita competentei sale, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de
investitii proprii, executarea lucrarilor de investitii proprii, precum si urmarirea executarii, la termenele
stabilite, a tuturor lucrarilor de investitii;
t) mobilizarea armatei, constituirea fortelor de rezerva, rechizitionarea de bunuri si chemarea
persoanelor fizice la prestari de serviciu în interes public;
u) editarea de publicatii în domeniile proprii de activitate;
v) cercetarea stiintifica, inventii si inovatii în armata, precum si protectia drepturilor de proprietate
intelectuala asupra rezultatelor cercetarii;
x) controlul intern si auditul public intern.
(2) Ministerul Apararii îndeplineste si alte atributii prevazute de lege.
CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea structurilor centrale
Art. 6. - (1) Structurile centrale ale Ministerului Apararii, subordonate nemijlocit ministrului apararii,
sunt: Departamentul pentru politica de aparare si planificare, Departamentul pentru relatia cu
Parlamentul si informare publica, Departamentul pentru armamente, Statul Major General,
Secretariatul general, Directia generala de informatii a apararii, Directia management resurse umane,
Directia financiar-contabila, Directia instantelor militare, Corpul de control si inspectie, Directia audit
intern si Directia medicala.
(2) În subordinea nemijlocita a ministrului apararii functioneaza consilierii ministrului, Cabinetul
ministrului, Directia instantelor militare si alte structuri.
(3) Personalul Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie
si Justitie si al Sectiei combaterea infractiunilor de coruptie savârsite de militari din cadrul Directiei
Nationale Anticoruptie se subordoneaza ministrului apararii numai în ceea ce priveste aspectele de
natura administrativa, stabilite prin ordin comun al ministrului apararii, al procurorului general al
Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale
Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Structurile centrale prevazute la alin. (1) si (3) pot avea în compunere, dupa caz, centre, directii
generale, directii, oficii, servicii, sectii, birouri sau compartimente, constituite potrivit criteriilor stabilite
prin ordin al ministrului apararii.
(5) Pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Ministerului Apararii, prin hotarâre a Guvernului se pot
înfiinta si organiza, în conditiile legii, structuri ale acestuia care îsi desfasoara activitatea în strainatate.
Pentru aceasta, Ministerul Apararii este autorizat sa achizitioneze bunuri mobile si imobile în tarile în
care aceste structuri îsi desfasoara activitatea.
(6) Pentru executarea conducerii structurilor prevazute la alin. (1)-(5) sunt prevazute în statele de
organizare functiile corespunzatoare.
(7) Atributiile structurilor centrale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al
Ministerului Apararii, aprobat prin ordin al ministrului.
Art. 7. - Structurile centrale au în subordine, dupa caz, state majore ale categoriilor de forte ale
armatei, comandamente, directii, institutii militare de învatamânt, institutii de cercetare stiintifica,
formatiuni si alte structuri.
CAPITOLUL IV
Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale

Art. 8. - Departamentul pentru politica de aparare si planificare coordoneaza îndeplinirea obligatiilor
internationale asumate, asigura aplicarea politicii de aparare si planificarea integrata a apararii si
coordoneaza cooperarea politico-militara internationala.
Art. 9. - Departamentul pentru relatia cu Parlamentul si informare publica coordoneaza relatia cu
Parlamentul si activitatea legislativa, asigura asistenta juridica si reprezinta interesele Ministerului
Apararii în fata instantelor de judecata si a altor organe cu activitate jurisdictionala, asigura relatiile cu
alte autoritati publice, precum si cu organizatiile neguvernamentale, îndruma activitatea de armonizare
a actelor normative si asigura asistenta juridica pentru încheierea întelegerilor tehnice în vederea
cooperarii cu fortele armate straine, conduce activitatile care privesc informarea publica si mass-media
militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apararii si coordoneaza activitatea de
solutionare a problemelor sociale ale personalului.
Art. 10. - Departamentul pentru armamente elaboreaza si coordoneaza politicile de achizitii în cadrul
ministerului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestioneaza relatiile cu industria
nationala de aparare, asigura managementul programelor de achizitii pentru sisteme de armamente si
echipamente majore si al contractelor aferente, precum si al activitatilor de cercetare-dezvoltare,
planifica si desfasoara activitatea de cooperare internationala în domeniul armamentelor, realizeaza
supravegherea calitatii la furnizorii de echipamente si tehnica militara, coordoneaza activitatea de
formare, specializare si perfectionare a ofiterilor de logistica în domeniul tehnico-ingineresc si a altor
specialisti necesari armatei, activitatea de metrologie si standardizare tehnica si realizeaza controlul
specific domeniului de competenta pentru importurile si exporturile de produse speciale.
Art. 11. - Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este si sef al
departamentului.
Art. 12. - (1) Statul Major General asigura, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea si
operationalizarea fortelor, ridicarea graduala a capacitatii de lupta si mobilizarea armatei, conducerea
operatiilor întrunite, antrenarea comandamentelor si trupelor, pregatirea de baza si de specialitate a
personalului militar în activitate si în rezerva, managementul carierei individuale a personalului militar,
planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comanda,
control, comunicatii, computere, informatii, informatica, supraveghere, recunoastere, logistica si
infrastructura, desfasurarea relatiilor militare internationale, asistenta religioasa în Ministerul Apararii si
încheierea întelegerilor tehnice cu armatele altor state, promoveaza valorile specifice culturii militare si
de educatie civica.
(2) Statul Major General pregateste si conduce structurile militare care participa la misiuni militare în
afara teritoriului statului national.
(3) La nivelul Statului Major General se constituie Comitetul Sefilor Statelor Majore, cu rol
consultativ. Organizarea si functionarea acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
Art. 13. - (1) Directia generala de informatii a apararii asigura obtinerea, prelucrarea, verificarea,
stocarea si valorificarea informatiilor si datelor referitoare la factorii de risc si amenintarile interne si
externe, militare si nonmilitare, care pot afecta securitatea nationala în domeniul militar, coordoneaza
aplicarea masurilor contrainformative si cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale
nationale si de informatii, cât si cu cele ale statelor membre ale aliantelor, coalitiilor si organizatiilor
internationale la care România este parte si asigura securitatea informatiilor clasificate nationale,
NATO si Uniunea Europeana la nivelul Ministerului Apararii.
(2) Personalul Directiei generale de informatii a apararii îsi desfasoara activitatea deschis sau
acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securitatii nationale în domeniul militar. Pentru culegerea
de informatii în teatrele de operatii si pentru lupta împotriva terorismului, Directia generala de informatii
a apararii poate avea în subordine structuri combatante.
(3) Directia generala de informatii a apararii este condusa de un director general, cadru militar în
activitate. Directorul general este numit de catre ministrul apararii, cu aprobarea Consiliului Suprem de
Aparare a Tarii. Functia de director general este asimilata functiei de secretar de stat.
(4) Unele categorii de tehnica si bunuri specifice se achizitioneaza, în conditiile legii, prin structuri
specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.
Art. 14. - (1) Secretariatul general asigura realizarea si coordonarea lucrarilor de secretariat,
gestioneaza ansamblul relatiilor si circulatia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister
si autoritatile si institutiile publice, organizatiile neguvernamentale, persoanele juridice si fizice,
monitorizeaza elaborarea si transmiterea principalelor raportari periodice prevazute de reglementarile
în vigoare.
(2) Secretariatul general asigura implementarea, monitorizarea si evaluarea, la nivelul Ministerului
Apararii, a prevederilor cuprinse în strategiile si programele de reforma ale administratiei publice,
elaborate pe baza Programului de guvernare, precum si a sistemului de control managerial.

(3) Secretariatul general asigura gestionarea si diseminarea documentelor clasificate în domeniul
apararii, emise de NATO, Uniunea Europeana, statele membre ale acestora si alte state, la nivelul
Ministerului Apararii.
Art. 15. - Directia management resurse umane elaboreaza si monitorizeaza aplicarea strategiilor,
politicilor si reglementarilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale
profesionalizate si educatiei militare si asigura evidenta unitara a personalului Ministerului Apararii.
Art. 16. - Corpul de control si inspectie exercita atributii specifice de control general, conform legii, si
evaluarea activitatilor desfasurate în Ministerul Apararii, în baza ordinului ministrului apararii.
Art. 17. - Directia financiar-contabila asigura îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin
ministrului apararii în calitate de ordonator principal de credite.
Art. 18. - Directia instantelor militare asigura managementul functiilor militare la nivelul instantelor
militare si actioneaza, împreuna cu structurile de resort din Ministerul Apararii, pentru compatibilizarea
sistemului jurisdictional militar cu cel din statele membre NATO.
Art. 19. - Directia audit intern executa auditarea administrarii patrimoniului si utilizarii fondurilor
publice în Ministerul Apararii, în concordanta cu reglementarile legale.
Art. 20. - Directia medicala coordoneaza asigurarea asistentei medicale si sanitar-veterinare,
implementeaza politica nationala de sanatate la nivelul Ministerului Apararii, elaboreaza conceptia
privind functionarea serviciilor medicale si sanitar-veterinare.
Art. 21. - (1) Ministrul apararii numeste, în conditiile legii, sefii/directorii structurilor centrale, seful
cabinetului si consilierii ministrului, sefii/directorii structurilor prevazute la art. 6 alin. (4), pâna la nivel
de oficiu inclusiv, precum si persoanele care sunt încadrate în functii prevazute în statele de
organizare cu grade de general sau echivalent al acestora.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) secretarii de stat, seful Statului Major General si
secretarul general al ministerului.
(3) Ministrul apararii numeste membrii birourilor atasatilor apararii României în strainatate, la
propunerea directorului general al Directiei generale de informatii a apararii.
CAPITOLUL V
Structura de forte a armatei
Art. 22. - Structura de forte a armatei cuprinde urmatoarele categorii de forte: fortele terestre, fortele
aeriene si fortele navale, precum si alte forte.
Art. 23. - Fortele terestre sunt formate din: Statul Major al Fortelor Terestre, comandamente
operationale de nivel operativ si tactic, structuri luptatoare, structuri de sprijin de lupta, structuri
logistice, structuri pentru operatii speciale, unitati de instructie, institutii militare de învatamânt si alte
structuri stabilite potrivit legii.
Art. 24. - Fortele aeriene se compun din: Statul Major al Fortelor Aeriene, comandamente
operationale, structuri luptatoare, structuri de sprijin de lupta, structuri logistice, structuri pentru operatii
speciale, unitati de instructie, institutii militare de învatamânt si alte structuri stabilite potrivit legii.
Art. 25. - Fortele navale se compun din: Statul Major al Fortelor Navale, comandamente
operationale/de flota, structuri luptatoare, structuri de sprijin de lupta, structuri logistice, structuri
pentru operatii speciale, unitati de instructie, institutii militare de învatamânt si alte structuri stabilite
potrivit legii.
Art. 26. - Atributiile si competentele fortelor armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apararii
sau ale sefului Statului Major General, atunci când acesta este împuternicit de ministru.
Art. 27. - (1) Potrivit destinatiei si nivelului de operationalizare, fortele armatei sunt organizate în
forte dislocabile si forte de generare si regenerare.
(2) Fortele dislocabile sunt destinate îndeplinirii întregii game de misiuni, conform angajamentelor
internationale în domeniul securitatii si apararii la care România este parte, si cuprind forte luptatoare,
de sprijin, de suport logistic si pentru operatii speciale, structurate modular, cu disponibilitati actionale
si de transport în orice teatru de actiuni militare, capabile sa se autosustina si sa îsi asigure protectia,
compatibile cu armatele statelor aliate.
(3) Fortele de generare si regenerare sunt destinate sprijinului fortelor dislocabile si îndeplinirii unor
misiuni pe teritoriul statului national si în proximitatea acestuia si cuprind structuri luptatoare, de sprijin
de lupta si suport logistic, precum si structuri de învatamânt militar si instructie din toate categoriile de
forte ale armatei.
Art. 28. - Fortele dislocabile sunt formate din comandamente, mari unitati si unitati cu un nivel de
încadrare de cel putin 90% la personal si 100% la tehnica de lupta, fata de necesarul de razboi.

Art. 29. - Fortele de generare si regenerare sunt formate din comandamente, mari unitati si unitati
din toate categoriile de forte ale armatei, cu un nivel de încadrare cu personal, în timp de pace, între
40% si 70%, iar la tehnica de lupta de cel putin 80%, fata de necesarul de razboi.
Art. 30. - Potrivit misiunilor, structurile de forte sunt:
a) structuri luptatoare destinate ducerii actiunilor militare, care cuprind: brigazi mecanizate si
similare, de vânatori de munte, mari unitati si unitati de rachete sol-aer, escadrile de aviatie, divizioane
de fregate, nave purtatoare de artilerie, rachete torpile si scafandri, batalioane de parasutisti, infanterie
marina si de informatii, batalioane/companii de operatii speciale si alte structuri constituite pentru
lupta;
b) structuri de sprijin de lupta destinate sprijinului strategic, operativ si tactic al actiunilor militare,
care cuprind: brigazi de artilerie si geniu, unitati si subunitati de rachete si artilerie antiaeriana pentru
fortele terestre si de radiolocatie, regimente si batalioane de geniu, cercetare, de comunicatii si
informatica, aparare nucleara, bacteriologica si chimica, batalioane si subunitati de politie militara,
divizioane si nave pentru sprijin maritim si fluvial, alte unitati, formatiuni si subunitati de sprijin de lupta;
c) structuri logistice destinate asigurarii tehnico-materiale, mentenantei, transporturilor, asistentei
medicale si sanitar-veterinare, cazarii si cartiruirii trupelor, care cuprind: brigazi si batalioane logistice,
depozite de armament, munitii si materiale, spitale militare de campanie, unitati de mentenanta, alte
formatiuni logistice;
d) forte pentru operatii speciale, care constituie componenta specializata de interventie rapida, cu
elemente componente din toate categoriile de forte ale armatei, instruita si dotata pentru executarea
misiunilor specifice de cercetare speciala, actiune directa si asistenta militara pe teritoriul statului
român sau în alte teatre de operatii, împreuna cu fortele speciale ale coalitiilor si aliantelor la care
România este parte, potrivit legii;
e) structuri de învatamânt militar si instructie destinate instructiei individuale de baza si perfectionarii
pregatirii de specialitate a personalului militar în activitate si în rezerva.
Art. 31. - (1) Conducerea operationala a fortelor pentru operatii speciale se exercita de seful Statului
Major General, iar în situatia participarii la operatii militare în afara teritoriului statului national, potrivit
întelegerilor tehnice încheiate cu partenerii straini.
(2) Fortele pentru operatii speciale coopereaza cu celelalte structuri specializate ale statului.
CAPITOLUL VI
Conducerea Ministerului Apararii
Art. 32. - (1) Ministerul Apararii este condus si reprezentat de ministrul apararii.
(2) În exercitarea conducerii, ministrul apararii este ajutat de secretarii de stat, de seful Statului
Major General si de secretarul general.
(3) Ministrul apararii poate delega prin ordin competenta îndeplinirii unor atributii aflate în
responsabilitatea sa.
(4) Secretarii de stat sunt numiti si eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea
ministrului apararii.
(5) Seful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armata, numit
de Presedintele României, la propunerea ministrului apararii, cu avizul primului-ministru, pentru o
perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu pâna la un an. În functia de sef al Statului Major
General poate fi numit loctiitorul acestuia sau unul dintre sefii categoriilor de forte ale armatei.
(6) Prevederile alin. (5) referitoare la durata mandatului nu se aplica în caz de mobilizare sau de
razboi, precum si pe timpul starii de asediu sau de urgenta.
(7) Secretarul general al Ministerului Apararii este înalt functionar public, numit potrivit legii.
(8) În Ministerul Apararii se constituie Colegiul Ministerului Apararii, cu rol consultativ, precum si
Consiliul de Planificare a Apararii, Consiliul de Supraveghere a Cerintelor, Consiliul de Achizitii si
Consiliul de Standardizare si Interoperabilitate, cu rol deliberativ. Organizarea si functionarea acestora
se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
Art. 33. - (1) În exercitarea competentelor conferite de lege, ministrul apararii emite ordine si
instructiuni.
(2) Secretarii de stat, secretarul general al ministerului, directorul general si sefii/directorii directiilor
din structurile centrale emit dispozitii, potrivit competentelor specifice.
(3) Seful Statului Major General emite ordine cu continut militar si dispozitii, potrivit domeniilor de
competenta.
(4) Comandantii/sefii unitatilor militare înscriu în ordinul de zi pe unitate, în conditiile stabilite prin
ordin al ministrului apararii, ordinele/dispozitiile date în exercitarea misiunilor si atributiilor ce le revin,
potrivit legii.

Art. 34. - Pe timpul absentei ministrului, conducerea Ministerului Apararii se exercita de catre
secretarul de stat desemnat de ministru.
Art. 35. - Conducerea structurilor de forte se realizeaza de comandanti/sefi ai acestora numiti
conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii.
CAPITOLUL VII
Personalul Ministerului Apararii
Art. 36. - (1) Personalul Ministerului Apararii este format din personal militar si personal civil.
(2) Nomenclatorul functiilor de general din Armata României se aproba de catre Consiliul Suprem de
Aparare a Tarii.
(3) Transformarea unei functii de general într-o functie civila se aproba de catre Consiliul Suprem de
Aparare a Tarii, la propunerea ministrului apararii.
Art. 37. - Evidenta efectivelor Directiei generale de informatii a apararii se tine separat de cea a
efectivelor Ministerului Apararii. Finantarea Directiei generale de informatii a apararii se realizeaza din
fonduri bugetare aprobate cu aceasta destinatie. Modul de planificare, evidenta si utilizare a fondurilor
necesare se stabileste de ministrul apararii, similar reglementarilor privind cheltuielile operative.
Art. 38. - (1) În necesarul de efective ale Ministerului Apararii nu se includ:
a) cadrele militare care îsi desfasoara activitatea în alte structuri ale administratiei publice centrale
de specialitate, alte structuri centrale si unitati bugetare, precum si în cele subordonate acestora.
Finantarea lor se asigura în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) personalul militar si civil din structurile finantate de la alte capitole bugetare decât "Aparare
nationala" din bugetul Ministerului Apararii, precum si cel din structurile care se finanteaza integral din
venituri proprii;
c) militarii în termen si cu termen redus, soldatii si gradatii voluntari, aflati în perioada instructiei de
baza, elevii si studentii institutiilor militare de învatamânt, cadrele militare aflate la cursurile de baza.
Finantarea lor se face din bugetul Ministerului Apararii;
d) personalul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
(2) Evidenta efectivelor prevazute la alin. (1) se tine separat.
Art. 39. - Personalul Ministerului Apararii este organizat si îsi desfasoara activitatea conform
legislatiei specifice fiecarei categorii de personal si reglementarilor interne ale ministerului.
CAPITOLUL VIII
Dispozitii comune
Art. 40. - Ministerul Apararii asigura, potrivit legii, asistenta medicala a personalului propriu, a
cadrelor militare în rezerva si în retragere, a familiilor si urmasilor acestora, precum si drepturile la
pensie ale cadrelor militare.
Art. 41. - (1) Cadrele militare în rezerva, cele în retragere, familiile acestora, precum si personalul
civil din Ministerul Apararii beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de înlesniri stabilite prin ordin
al ministrului apararii în folosirea centrelor de refacere a capacitatii de munca, sanatoriilor, caminelor
de garnizoana, cluburilor militare si altor facilitati recreative si sportive.
(2) Personalul poate beneficia de folosirea locuintelor de serviciu sau de interventie, potrivit ordinului
ministrului apararii.
Art. 42. - (1) Pentru rezolvarea situatiei locative a cadrelor militare, a soldatilor si a gradatilor
voluntari, precum si a personalului civil din armata, Ministerul Apararii poate desfasura programe
pentru construirea de locuinte proprietate personala, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri
disponibile, proprietate publica a statului, aflate în administrarea ministerului.
(2) Terenurile prevazute la alin. (1) se trec, în conditiile legii, din domeniul public în domeniul privat
al statului, proprietarii locuintelor dobândind, potrivit hotarârii Guvernului, un drept de folosinta oneros
asupra terenurilor, pe durata existentei constructiilor.
Art. 43. - Celelalte drepturi si obligatii ale personalului militar si civil sunt prevazute de lege si de alte
acte normative.
Art. 44. - În cadrul Ministerului Apararii se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii
profesionale. Organizarea si functionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apararii.
Art. 45. - Statele de organizare ale structurilor Ministerului Apararii se elaboreaza, se avizeaza si se
aproba conform prevederilor ordinului ministrului apararii.
Art. 46. - În Ministerul Apararii se organizeaza propriul sistem de formare si perfectionare a
personalului militar si civil, integrat în sistemul national de învatamânt.

Art. 47. - (1) Ministerul Apararii are retea sanitara proprie, camine de garnizoana, amenajari sportive
si recreative, sanatorii, centre de refacere a capacitatii de munca, centre de instructie, locuinte de
serviciu si de interventie, structuri de presa. Echipamentul si alte bunuri necesare desfasurarii
activitatii specifice pot fi asigurate de catre furnizori specializati agreati, pe baza de contract, în
conditiile si sub formele prevazute de lege.
(2) Ministerul Apararii poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii
nationale, agentii, cluburi militare, formatii cultural-artistice, cluburi si asociatii sportive.
(3) Pe lânga Ministerul Apararii se pot înfiinta activitati finantate integral din venituri proprii, conform
legii.
(4) În cadrul Ministerului Apararii functioneaza urmatoarele institutii de interes national: Muzeul
Militar National, Biblioteca Militara Nationala si Cercul Militar National.
Art. 48. - Ministerul Apararii stabileste, prin ordin al ministrului, propriul sistemul de distinctii si
însemne militare.
Art. 49. - Ministerul Apararii asigura personalul propriu si tehnica din dotare împotriva riscurilor
specifice, precum si pentru cazurile de raspundere civila stabilite prin ordin al ministrului apararii, în
conditiile legii.
Art. 50. - (1) Ministerul Apararii poate valorifica activele corporale si necorporale excedentare din
patrimoniul sau, tehnica, armamentul, munitiile si materialele atipice sau excedentare scoase din
înzestrare, în conditiile concurentiale prevazute de lege, prin Compania Nationala "Romtehnica" S.A., aflata în coordonarea acestui minister, si potrivit regulamentului companiei, aprobat prin hotarâre
a Guvernului.
(2) Sumele obtinute din valorificari se considera venituri proprii, se retin de Ministerul Apararii si se
utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital.
Art. 51. - Ministerul Apararii dispune de un parc propriu de autovehicule, conform statelor de
organizare, de sisteme si mijloace de comunicatii si informatica, precum si de alte tipuri de tehnica si
materiale stabilite prin normele de înzestrare.
Art. 52. - (1) Ministerul Apararii dispune de bunurile proprietate privata ale acestuia si administreaza
bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul sau, putând sa le
concesioneze, sa le închirieze ori sa le valorifice, în functie de regimul lor juridic, în conditiile legislatiei
în vigoare.
(2) Ministerul Apararii poate pune la dispozitie, cu aprobarea si în conditiile stabilite de Guvern,
persoanelor juridice române sau straine, pe termen limitat, bunuri aflate în administrarea sa, în scopul
realizarii unor proiecte în beneficiul institutiei militare.
(3) Prin hotarâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului apararii, dupa caz, se pot transmite
imobile aflate în domeniul public ori privat al statului si în administrarea sa, în folosinta gratuita, pe
termen limitat, organizatiilor neguvernamentale recunoscute prin hotarâre a Guvernului ca fiind de
utilitate publica si care îsi desfasoara activitatea în domeniul apararii.
Art. 53. - (1) Ministerul Apararii poate angaja si executa, la cerere, prin unitatile sale, prestari de
servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile si în conditiile stabilite prin
ordin al ministrului apararii.
(2) Structurile de forte presteaza servicii cu caracter obligatoriu prevazute de lege. Tarifele aferente
acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenta, se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. Cu sumele
rezultate în urma executarii acestor activitati, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, se
reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.
Art. 54. - (1) La cererea fortelor armate straine, Ministerul Apararii poate asigura sprijin logistic atât
pe teritoriul statului national, cât si în afara acestuia.
(2) Asigurarea sprijinului logistic se poate realiza cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat
Ministerului Apararii. Creditele bugetare utilizate în acest scop se reconstituie cu fondurile rambursate
în cursul aceluiasi exercitiu bugetar de fortele armate straine.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Apararii este abilitat sa încheie contracte în nume
propriu sau în numele partenerilor straini.
Art. 55. - Fondurile necesare desfasurarii activitatilor în Ministerul Apararii se asigura de la bugetul
de stat, precum si din alte surse legal constituite.
Art. 56. - Ministerul Apararii are dreptul, numai în îndeplinirea atributiilor sale, sa solicite si sa obtina,
în conditiile legii, de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, de la operatorii economici si
de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice, informatii, date ori documente.
Art. 57. - (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apararii
elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarâre privind organigrama structurilor
centrale si numarul total de posturi ale acestora.

(2) Numarul de personal si repartitia functiilor pe categorii de personal si corpuri de militari se
stabilesc anual prin hotarâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
Art. 58. - (1) Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 90/2001 privind
organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile
ulterioare, în masura în care acestea nu contin dispozitii contrare.
(2) Prevederile art. 13 alin. (3) referitoare la asimilarea functiei de director general cu cea de
secretar de stat intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007. Pâna la aceasta data, rangul
directorului general al Directiei generale de informatii a apararii este de subsecretar de stat.
Art. 59. - La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, publicata în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr.
389/2001, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale
art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.
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