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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, 

din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor 

Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 

subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi 

sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, trimis cu adresa nr. PLx. 28 

din 1 februarie 2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărarea cu nr. 4c-15/33 din 02.02.2021.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

ordinară. 

 

Vicepreşedinte, 

 

Bogdan RODEANU 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 privind 

transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi 

evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi 

Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate 

acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub 

autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului 

 

 

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

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din 

administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor 

Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 

subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi 

sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, trimis cu adresa nr. PLx. 

28/1 februarie 2021 şi înregistrat cu nr. 4c-15/33/02.02.2021. 

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2010, în sensul de a conferi Secretariatului General al Guvernului, prin 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, alături de Ministerul 

Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Minsterul Justiţiei - Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, dreptul de a transmite bunuri mobile, proprietate privată a statului, 

scoase din rezervele de mobilizare în domeniul industriei având specific militar, din 

administrarea şi evidenţa proprie în administrarea şi evidenţa unor operatori economici din 

industria de apărare. 

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1088/23.10.2020, a avizat favorabil 

această inițiativă legislativă. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr. PLx 28/2021 din 

10.02.2021 a avizat favorabil acest proiect de Lege.  

 Comisia pentru industrii și servicii, cu adresă nr. 4c-3/58 din 16.02.2021 a avizat 

favorabil proiectul de act normativ.  



 

 3. Senatul a adoptat această iniţiativă legislativă pe data de 28.12.2020 ca urmare 

a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 

României republicată 

 4. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

6.  Comisia a dezbătut acest proiect de Lege în şedinţa din data de 23 februarie 2021. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 24 de membri au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

7. La dezbateri au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile  

art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Gheorghe Alecsei, președintele 

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale și domnul Ciprian 

Caralicea, secretar general al ANRSPS.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să 

propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege în forma adoptată de 

Senat.  

  

 

 

Vicepreşedinte, 

 

Secretar,  

 

Bogdan RODEANU 

 

Antonel TĂNASE 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75

