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Propunerile AORR de modificare a art. 63, pct. (3) din  

LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006(*republicată*) 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale 

  
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 2 noiembrie 2017 

 

Articolul 63 (1) Ministerul Apărării Naționale dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia 

și administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, în 

funcție de regimul lor juridic, în condițiile legislației în vigoare. 

(2) Ministerul Apărării Naționale poate pune la dispoziție, cu aprobarea și în 

condițiile stabilite de Guvern, persoanelor juridice române sau străine, pe termen limitat, bunuri 

aflate în administrarea sa, în scopul realizării unor proiecte în beneficiul instituției militare. 

(3) Ministerul Apărării Naționale poate pune la dispoziție sau, după caz, poate asigura 

asociațiilor și fundațiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel național, care își desfășoară 

activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, precum și a celor cu 

reprezentare internatională, înființate prin ordin sau cu acordul ministrului apărării 

naționale/șefului Statului Major al Apărării și care reprezintă cadrele militare în rezervă și în 

retragere în cadrul unor confederații/asociații constituite la nivel international și asociate NATO 

sau UE, potrivit unor criterii stabilite prin ordin al ministrului: 

a) fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente și de 

capital, necesare desfășurării activităților acestora, a celor determinate de relațiile 

cu organizațiile naționale și internaționale de profil, precum și pentru plata 

cotizațiilor internaționale anuale în valută către organismele internaționale la care 

asociațiile și fundațiile în cauză sunt afiliate; 

b) spații necesare pentru consfătuiri și activități de promovare a imaginii, 

tradițiilor și valorilor istorice ale Armatei României, cu titlu gratuit; 

c) suportarea costurilor pentru utilitățile aferente imobilelor proprietate publică 

puse la dispoziție în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

d) mijloace de transport auto în țară. 

(4) Publicațiile elaborate, editate și tipărite în domeniile proprii de activitate ale 

Ministerului Apărării Naționale, cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat sau din alte fonduri 

constituite conform legii, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi, pot fi difuzate, 

contra cost sau gratuit, persoanelor juridice de drept public sau privat, precum și persoanelor fizice, 

din țară și din străinătate, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale. 

(5) Bazele sportive și amenajările recreative, aflate în administrarea Ministerului 

Apărării Naționale, sunt folosite, cu prioritate, de către personalul armatei, cadrele militare în 

rezervă și în retragere, precum și de membrii de familie ai acestora, în condițiile stabilite prin ordin 

al ministrului apărării naționale. Persoanele fizice sau juridice din afara Ministerului Apărării 

Naționale pot beneficia de aceste baze și amenajări, pe bază de tarife, în condițiile legii. Sumele 

rezultate constituie venituri ale activităților finanțate integral din venituri proprii și se utilizează 

pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale bazelor sportive și amenajărilor recreative. 

(6) Pentru activități de informare publică și mass-media militară organizate în 

interesul instituției cu aprobarea ministrului apărării naționale, ministerul poate organiza, în limita 
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fondurilor alocate cu această destinație, activități de pregătire a unor persoane din afara instituției, 

în facilitățile aflate la dispoziție. 

(7) La solicitarea unor instituții publice, Ministerul Apărării Naționale poate da în 

comodat, conform dispozițiilor Codului civil, imobile necesare desfășurării unor activități proprii 

ale acestora, pe termen limitat, care nu poate depăși 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeași 

perioadă, cu obligația plății contravalorii utilităților. 

(8) În scopul întreținerii poligoanelor, Ministerul Apărării Naționale poate să acorde 

un drept de uz gratuit conform Codului civil, pentru pășunat și desfășurarea de activități agricole pe 

terenurile aferente poligoanelor militare aflate în administrarea sa atunci când nu se desfășoară 

activități militare, încheind, în acest sens, protocoale cu autoritățile publice locale, pe perioadă 

determinată. 

(9) Lucrările de investiții, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar 

din domeniul apărării naționale sunt de utilitate publică de interes național prin efectul prezentei 

legi, Ministerul Apărării Naționale având calitatea de expropriator în condițiile prevăzute de Legea 

nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. 

(10) Terenurile aflate în domeniul public sau privat al statului, necesare realizării de 

lucrări la obiectivele menționate la alin. (9), care se scot din circuitul agricol sau din fondul forestier 

național, sunt scutite de plata tuturor taxelor prevăzute de legislația în vigoare și de plata 

contravalorii sau compensării acestora. 
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