
1

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                   Bucureşti,   28.02.2002
publică şi siguranţă naţională                      PL nr. 55/2002
Nr.32/73/2002

A V I Z
asupra proiectului de Lege privind operaţiunile compensatorii

referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

În  conformitate  cu  prevederile  art.  89       din         Regulamentul         Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată
spre dezbatere şi avizare cu proiectul    de    Lege   privind     operaţiunile   compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de  apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională, trimis cu adresa nr. 55 din 11 februarie 2002 şi înregistrat la comisie sub nr.
32/73/2002.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 27 februarie 2002.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege, expunerea de motive şi avizul
favorabil al Consiliului Legislativ, nr.77/22.01.2002.

 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiator, cu următoarele amendamente:

1. La alineatul (2) al articolului 8, textele de la literele a) – o) vor începe cu
verbe la modul indicativ prezent, persoana a III-a singular, astfel:

a) analizează strategia de dezvoltare a României, strategia sectorială şi alte
documente....;
b) supune Comisiei spre aprobare domeniile prioritare ce beneficiază de
derularea operaţiunilor offset şi valorile ....;
c) colaborează cu ...;
d) urmăreşte ...;
e) furnizează informaţii ...;
f) colaborează cu ...;
g) analizează şi supune Comisiei spre aprobare procedura şi documentele
cadru, respectiv, acordul cadru de offset şi planul de afaceri;
h) asigură asistenţă ...;
i) elaborează, întreţine şi actualizează permanent baza de ...;
j) analizează documentele înaintate de către contractant şi calculează valorile ...;
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k) evaluează, la sfârşitul perioadei de offset, stadiul de îndeplinire a obligaţiei
offset şi prezintă propuneri ...;
l) notifică îndeplinirea ...;
m) analizează  rapoartele....elaborează sinteze şi .......prezintă recomandări...;
n) elaboreză strategia ...;
o) elaborează un raport ...;

2. La alineatul (4) al articolului 9, textele de la literele a) – g) vor începe cu
verbe la modul indicativ prezent, persoana a III-a singular, astfel:

a) aprobă strategia ...;
b) supune spre aprobare Guvernului domeniile ...;
c) semnează acordul cadru offset şi aprobă planul ...;
d) decide în privinţa includerii în programul offset a tranzacţiei offset şi aprobă
valoarea acesteia ...;
e) certifică încheierea ...;
f) aprobă raportul ...;
g) elaborează raportul anual referitor la îndeplinirea programelor offset şi îl
prezintă spre aprobare Guvernului.
(Autor:dep.Timotei Stuparu)

3.Alineatul (1) al articolului 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000

lei la 50.000.000 lei, dacă faptele nu constituie infracţiuni prevăzute de codul penal.”
(Autor: dep.Marcu Tudor)

În cursul dezbaterilor a fost respins amendamentul domnului deputat Radu Stroe
care a propus eliminarea, din întreg cuprinsul proiectului de lege, a prevederilor
referitoare la Agenţia de Offset iar atribuţiile Agenţiei, prevăzute la art.8, să fie incluse în
atribuţiile  Comisiei, prevăzute la art.9 alin.(4).

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

 p.PREŞEDINTE,               

Marcu TUDOR

Red.exp..M.Ţăranu


