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BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
  
 

Vă înaintăm, alăturat,  raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi 
specifice de administrare a rezervelor de stat cu care comisia a fost sesizată în fond cu adresa 
nr.22 din 3 februarie 1998. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

Traian Decebal Remeş  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti  08.04.1998 
Nr. XVIII/2/94 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 
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Parlamentul  României 

 
 

 

 
RAPORT 

 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de 
administrare a rezervelor de stat în şedinţa din 08.04.1998, propunem ca acesta să fie supus 
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1.  “Articol unic - Ordonanţa 

Guvernului nr.23/1998 privind 
finanţarea şi din alte surse decât 
bugetul de stat a unor activităţi 
specifice de administrare a 
rezervelor de stat, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.41, 
din 30 iunie 1998, se aprobă cu 
următoarele modificări şi 
completări.” 

Pentru respectarea 
tehnicii legislative 

    
2. Art.1 alin.1 literele “a-e” 

 
“a) cheltuielile de 
transport care privesc 
mişcarea stocurilor de 
produse rezerve de stat şi 
chiriile pentru liniile de 
garare căi ferate.” 

Comisia propune completarea 
textelor după cum urmează: 
“a) cheltuielile de transport care 
privesc mişcarea stocurilor de 
produse din  rezerva de stat şi 
chiriile pentru liniile de garare căi 
ferate.” 

Pentru precizarea că 
este vorba de 
produse din rezerva 
de stat. 

    

Bucureşti  08.04.1998 
Nr.94 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.23/1998 privind finanţarea 
şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi 
specifice de administrare a rezervelor de stat 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
 “b) chriile şi prestările de 

servicii stabilite cu agenţii 
economici prin negociere 
directă, pentru stocurile de 
produse rezerve de stat 
păstrate în spaţiile 
acestora, pe bază de 
contract de depozit-
custodie;” 
 
“c) cheltuielile pentru 
remedierea avariilor la 
instalaţiile tehnologice şi 
la spaţiile de depozitare 
din unităţile teritoriale 
subordonate; datorate unor 
situaţii neprevăzute sau de 
forţă majoră, care prin 
efectul lor pun în pericol 
integritatea calitativă şi 
cantitativă a stocurilor de 
produse rezerve de stat;” 
 
“d) cheltuielile pentru 
conservarea şi verificarea 
parametrilor de calitate a 
stocurilor de produse 
rezerve de stat pe timpul 
păstrării îndelungate;” 
 
“e) cheltuielile de 
deplasare a personalului 
de specialitate în scopul 
recepţionării sau 
verificării integrităţii 
calitative şi cantitative a 
stocurilor de produse 
rezerve de stat;” 

 “b) chriile şi prestările de servicii 
stabilite de agenţii economici prin 
negocierea directă, pentru stocurile 
de produse din rezerva de stat 
păstrate în spaţiile acestora, pe bază 
de contract de depozit-custodie;” 
 
 
 
 
“c) cheltuielile pentru remedierea 
avariilor la instalaţiile tehnologice şi 
la spaţiile de depozitare din unităţile 
teritoriale subordonate; datorate 
unor situaţii neprevăzute sau de forţă 
majoră, care prin efectul lor pun în 
pericol integritatea calitativă şi 
cantitativă a stocurilor de produse 
din rezerva de stat;” 
 
 
 
 
“d) cheltuielile pentru conservarea şi 
verificarea parametrilor de calitate a 
stocurilor de produse din rezerva de 
stat pe timpul păstrării îndelungate” 
 
 
 
“e) cheltuielile de deplasare a 
personalului de specialitate în scopul 
recepţionării sau verificării 
integrităţii calitative şi cantitative a 
stocurilor de produse din rezerva de 
stat;” 

 

    
3. Art.1 alin.2 Domnul deputat Grigoraş Neculai, 

Grup Parlamentar PDSR, propune  
Pentru claritate şi 
folosirea terminolo- 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
  

“(2) Sursele prevăzute la 
alin.(1) pentru acoperirea 
cheltuielilor de la lit.a) - f) 
se vor folosi în 
completarea sumelor 
alocate anual prin bugetul 
de stat.” 

reformularea textului astfel: 
“(2) Sursele prevăzute la alin.(1) 
pentru acoperirea cheltuielilor de la 
lit.a) - f) se vor folosi în completarea 
alocaţiilor primite de la bugetul de 
stat.” 

giei consacrate. 

4. Art.2 alin.1 
 
 
 
“(1)  Pagubele înregistrate 
la produsele rezerve de 
stat, ca efect al situaţiilor 
prevăzute la art.1 lit.c), 
care nu se datorează culpei 
unei persoane, se scad din 
contabilitate cu aprobarea 
ordonatorului pricipal de 
credite.” 

Domnii deputaţi Grigoraş Neculai şi 
Bercea Florian, Grup Parlamentar 
PDSR, propun reformularea textului 
astfel: 
“(1)  Pagubele înregistrate la 
produsele din  rezerva de stat, ca 
efect al situaţiilor prevăzute a fi 
acoperite potrivit art.1 lit.c), care nu 
se datorează culpei unei persoane, se 
scad din contabilitate cu aprobarea 
ordonatorului pricipal de credite.” 

Pentru precizare mai 
exactă 

    
5. Art.2 alin.2 

 
 
 
“(2) Metodologia de 
scădere se va stabili de 
către Administraţia 
Naţională a Rezervelor de 
Stat prin norme proprii 
care vor fi supuse avizării 
Ministerului Finanţelor.”  

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grup Parlamentar PDSR propune 
înlocuirea cuvântului “avizării” cu 
“aprobării” textul devenind: 
“(2) Metodologia de scădere se va 
stabili de către Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat prin 
norme proprii care vor fi supuse 
aprobării Ministerului Finanţelor.” 

Pentru ridicarea 
gradului de 
răspundere. 

    
6. Art.3 alin.(2) nou Domnii deputaţi Teculescu 

Constantin şi Bercea Florian, Grup 
Parlamentar PDSR, propun 
completarea articolului cu un nou 
alineat 
“(2) Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat va informa în 

Pentru a se cunoaşte 
de către Ministerul 
Finanţelor volumul şi 
structura 
compensărilor. 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
  termen de 10 zile Ministerul 

Finanţelor cu compensările 
efectuate.” 

 

    
 

In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. Articolul Amendamentul propus  Motivare 
crt. (textul iniţial) şi autorul acestuia  
1. Articol nou Domnii deputaţi Dan Ioan Popescu 

şi Ioan Bivolaru, Comisia pentru 
industrii şi servicii, propun 
introducerea  un nou articol 
“Art.3 - Societăţile comerciale care 
au preluat produse în cadrul 
Programelor de împrospătare şi 
valorificare a stocurilor Rezerve de 
stat, pot beneficia, cu avizul 
Ministerului Finanţelor, de 
reeşalonarea sumelor restante la data 
de 31.12.1997. 
Pe perioada reeşalonării nu se percep 
penalităţi de întîrziere”. 

1.Datorită blocajelor 
financiare şi a lipsei 
de fonduri bugetare 
există riscul 
nerealizării activităţii 
de reîmprospătare a 
rezervelor, această 
acţiune fiind blocată 
de Administraţia 
Naţională a 
Rezervelor de Stat 

   2. Prevederea face 
obiectul altor 
reglementări legale 
în materie de 
fiscalitate 

    
  

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Traian Decebal Remeş  

SECRETAR 
Petre Partal 

 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


