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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.5¹ din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii 

pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţional, transmis cu P.L.x. 5 din 03 februarie 

2016. 

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

   

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 
 

Iane Ovidiu Cristian              Ion Mocioalcă 
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R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2015 

pentru modificarea art.5¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind 

operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională  

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru industrii şi servicii au 

fost sesizate spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2015 pentru modificarea art.5¹ din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii 

pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis cu adresa nr. PLx.5 din 3 

februarie 2016.  

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.5¹ din OUG nr.189/2002, în 

sensul în care prevederile art.5 nu se aplică în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri nerambursabile 

acordate  Guvernului României, pentru suma finanţată, şi nici în cazul contractelor atribuite Agenţiei 

NATO pentru Comunicaţii şi Informatică din cadrul Organizaţiei NATO pentru Comunicaţii şi 

Informatică sau atribuite de un guvern altui guvern. 

 Senatul, în şedinţa din data de 01 februarie 2016, a adoptat proiectul de Lege. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1289/09.12.2015, a avizat favorabil acest proiect 

de Lege, cu observaţii şi propuneri. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisiile au dezbătut în şedinţe separate acest proiect de Lege.  



  Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 februarie 

2016. În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 

lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul 

Apărării Naţionale. 

La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 18 

deputaţi,  

 Comisia pentru apărare a examinat proiectul de lege în şedinţa din 9 februarie 2016. În 

conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la lucrările 

comisiei a participat, în calitate de invitat doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia cu 

Parlamentul în Ministerul Apărării Naţionale. La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 26 deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege în forma adoptată de Senat.  

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
  
 
 

 
VICEPREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE, 

 
Iane Ovidiu Cristian              Ion Mocioalcă 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR,      SECRETAR,  

Antal Istvan         Benga Ioan 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,        Expert Parlamentar  
Donea Cristina         Nasi Calenţaru 
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