
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică    economică,  

reformă şi privatizare  Bucureşti,  
Nr. XXXVI/I/387/18.09.1997 

C ă t r e, 
     Biroul Permanent al  

Camerei Deputaţilor 
 
 
  Vă înaintăm, altăturat, raportul la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
28/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale - lege ordinară, trimis 
Comisiei pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.182 din   2.09.1997. 
  La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere şi avizele primite de la următoarele comisii: 

1. Comisia pentru buget, finanaţe şi bănci; 
2. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic; 
3. Comisia juridică de disciplină şi imunităţi; 
4. Consiliul legislativ. 

    PREŞEDINTE, 
                  Iuliu Vida       
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 R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.28/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, promulgată prin Decretul nr.164/20 iulie 1992 şi 

publicată în Monitorul Oficial nr. 182/30 iulie 1992. 
 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1997 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, în şedinţa din 17.sept.1997, propunem ca 
acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. crt Articolul iniţial Amendamentul propus şi adoptat de Comisie. 

Autor. 
Motivare 

 

0 1 2 3 
1     Se propune modificarea titlului Legii nr. 

82/1992, după cum urmează: 
   ART.I ----------------------------------------------
------------------------------------ 
Text nou 
1. Lege privind rezervele de stat. 
Autor: deputat Iuliu Vida 

  Titlul propus exprimă cu mai 
multă acurateţe conţinutul legii, 
întrucât se referă numai la 
rezervele constituite şi 
administrate de stat. 

2 1. Alineatul l al articolului 2 va 
avea următorul cuprins: 
“Rezervele materiale naţionale se 
constituie ca rezerve de stat şi se 
administrează de către 
Administraţia Naţională a 

   Se propune reformularea textului şi 
schimbarea denumirii instituţiei din 
Administraţia Naţională a Rezervelor 
Materiale în Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat. 
  Textul renumerotat şi reformulat este 

   Pentru concordanţa denumirii 
instituţiei care administrează 
rezervele de stat cu schimbarea 
titlului Legii. 
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0 1 2 3 
Rezervelor Materiale ca organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale în subordinea 
Guvernului, având personalitate 
juridică”. 

următorul: 
   2. Alineatul 1 al articolului 2 va avea 
următorul cuprins: 
    “Rezervele de stat se constituie ca rezerve 
materiale şi se administrează de către 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
...şi textul curge în continuare. 
Autori: deputat Iuliu Vida 
             deputat Mircea Coşea 

3     Text nou 
  Art.II Se înlocuiesc în tot cuprinsul Legii 
nr.82/1992, denumirile: 
    - rezerve materiale naţionale cu rezerve de 
stat; 
    - Administraţia Naţională a Rezervelor 
Materiale cu Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat. 

   Corelare cu titlul modificat al 
Legii. 

4     Se renumerotează ART. II al Ordonanţei de 
Urgenţă devenind ART. III. 
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  In cursul dezbaterii în Comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul propus 
Autor 

Motivarea respingerii 
 

0 1 2 3 
1     Se propune modificarea titlului Legii, astfel: 

   “Lege privind constituirea şi administrarea 
rezervelor materiale de stat”. 
Autor: deputat prof.univ.dr. Alexandru Albu 

  S-a acceptat formularea mai 
scurtă şi mai concretă a titlului 
Legii - expusă în pg.1-nr.ct.1. 

2   5. Alineatul 4 al articolului 5 va 
avea următorul cuprins: 
  “Pentru produsele scoase din 
rezervele materiale naţionale, 
Administraţia Naţională a 
Rezervelor Materiale poate 
percepe o cotă de adaos de până la 
8% din valoarea acestora, în 
scopul recuperării cheltuielilor 
materiale de administrare aferente 
şi stimulării personalului. Din 
sumele încasate se constituie, în 
limita a 25%, un fond pentru 
stimularea personalului în 
activitatea de împrospătare şi 
valorificare a stocurilor devenite 
disponibile. Nivelul de constituire 
şi condiţiile de utilizare a fondului 
se stabilesc prin norme aprobate 

   Se propune eliminarea ultimei părţi a art. 
5(4), textul devenind: 
   “Pentru produsele scoase din rezervele 
materiale naţionale, Administraţia Naţională a 
Rezervelor Materiale poate percepe o cotă de 
adaos de până la 8% din valoarea acestora, în 
scopul recuperării cheltuielilor materiale de 
administrare aferente”. 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

  S-a considerat că pentru 
stabilizarea personalului 
instituţiei este necesară 
stimularea materială în 
condiţiile realizării unor 
profituri. 
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0 1 2 3 
de Guvern”. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iuliu Vida 

 


