
 

 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/27/14.02.2006  

   
 

R  A  P  O  R  T     
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 

privind rezervele de stat, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
modificat şi completat prin HCD nr. 34/2005, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în fond,  cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, trimis cu adresa nr. PLx 
673/21.12.2005. 
  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 1)  avizul favorabil nr. 
698/16.01.2006 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 2) avizul  favorabil  nr. 
816/04.07.2005 al Consiliului Legislativ şi s-a ţinut cont de recomandările făcute de 
consiliu; 3) punctul de vedere favorabil al Guvernului cu privire la iniţiativa legislativă. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea literei c) a art. 5 din Legea 
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii: Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat: domnul Sorin Vicol – preşedinte şi domnul Adrian Gurău – director 
general; Ministerului Finanţelor Publice: domnul Gabriel Cârnu – expert.  
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat acest proiect de lege în şedinţa din data de 14 februarie 
2006. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
           La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu  14  voturi pentru, 5 voturi împotrivă  şi  3 abţineri,  
din voturile celor prezenţi ( 22 de voturi). 

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2005. 
În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 

cu 14 voturi pentru, 5 voturi împotrivă  şi 3 abţineri să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind 
rezervele de stat. 
             
 

  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
     SECRETAR, 
         
    NICULA VASILE COSMIN 

               Consilier : 
                Alina Hodivoianu 

Administrator
Original
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C ă t r e, 
 
   

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru modificarea art. 

5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, Camera Deputaţilor fiind  Cameră 

decizională. 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MIHAI  TUDOSE 
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