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A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 582/29.06.2006) 

 

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

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de 

urgenţă cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

36/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 

privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 septembrie 2006. 

             Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 

completării formelor de operaţiuni compensatorii posibil a fi realizate, pentru o mai bună 

desfăşurare a fazei finale de semnare a contractelor de compensare şi pentru fructificarea 

oportunităţilor care pot apărea în această fază, precum şi modificarea alin. (1) al art. II din 

Ordonanţa Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

           Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 iunie 2006. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu  unanimitate de voturi aprobarea proiectului de lege, în forma 

adoptată de Senat. 

 
   
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
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