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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 

exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi 
altor operaţiuni cu produse militare, trimis cu adresa nr. PL-x 573 din 4 noiembrie 2009 şi 
înregistrată cu nr. 31/1028 din 5 noiembrie 2009. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 
data de 3 noiembrie 2009. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  24 noiembrie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(l) al art.28  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l58//1999 privind regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.595/2004, în sensul instituirii în sarcina Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor a 
obligaţiei de a refuza, cu avizul Consiliului interministerial, eliberarea unei licenţe pentru 
operaţiuni cu produse militare, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradicţie cu obligaţiile şi 
angajamentele internaţionale asumate de România cu privire la aplicarea embargourilor privind 
transferurile de arme impuse de Organizaţia Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană sau 
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.
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Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 901 din 30 iulie 2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

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