PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru industrii si servicii
Bucureşti, 08.08.2002
Nr.23/116/2002

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind
constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse
petroliere, primit cu adresa nr.274/03.06.2002.
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele
avize transmise de:
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Consiliul Legislativ.

PREŞEDINTE,
István Antal
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi
menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi
servicii a primit spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, cu
adresa nr.274 din 03.06.2002.
Cu acest proiect de lege Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată în fond.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 mai 2002, cu modificări şi completări.
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, conform adresei nr.553/25.04.2002, cu observaţii şi
propuneri care se regăsesc în text, precum şi de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi prin adresa nr.274/04.06.2002.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare constituirea, menţinerea, gestionarea, finanţarea, inspecţia şi
controlul şi accesul la stocurile minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, necesare în cazul apariţiei unor disfuncţii în
aprovizionarea pieţei interne, precum şi stabilirea Ministerului Industriei şi Resurselor ca autoritate competentă în domeniu.
Constituirea, menţinerea şi gestionarea stocurilor minime de siguranţă se fac de către rafinării şi alţi agenţi
economici care dispun de spaţiile şi facilităţile necesare depozitării (50% din totalul stabilit) precum şi de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat (restul de 50%), conform unor propuneri elaborate anual de către autoritatea competentă şi
aprobate de Guvern. Persoanele juridice care constituie stocurile minime de siguranţă trebuie să asigure, în condiţiile legii,
accesul consumatorilor în caz de nevoie. Cheltuielile pentru constituirea şi menţinerea stocurilor minime se suportă de ANRS din
bugetul de stat şi respectiv persoanele fizice prevăzute în lista din anexa ordonanţei de urgenţă.
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Amendamentele aprobate de comisie urmăresc definirea mai clară a responsabilităţilor de constituire, menţinere şi
finanţare a activităţilor legate de acestea precum şi a modalităţilor de stabilire a persoanelor juridice care au obligaţia aplicării
prevederilor acestei legi.
În şedinţa din data de 19 mai 2002, membrii comisiei, în conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, au dezbătut proiectul de lege şi, ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii comisiei şi de către
invitaţi, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise şi
amendamente respinse prezentate în anexă, şi ca urmare se propune plenului aprobarea acestuia.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 26 membri ai comisiei.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
La şedinţa comisiei au participat invitaţi din partea iniţiatorului - Ministerul Industriei şi Resurselor şi avizatorului Ministerul Finanţelor Publice precum şi din partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
I. A M E N D A M E N T E A D M I S E
În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

2.

Text iniţial
(text Senat)
1
Titlul legii
LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.54/2002 privind constituirea şi
menţinerea stocurilor minime de siguranţă
pentru ţiţei şi produse petroliere

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
2
Nemodificat

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă Nemodificat
a Guvernului nr.54 din 30 aprilie 2002 privind
constituirea şi menţinerea stocurilor minime de
2

Motivarea propunerii
amendamentelor
3

0

1

2

3

siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.319 din 14 mai 2002, cu
următoarele modificări şi completări:
3.

Titlul ordonanţei
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind constituirea şi menţinerea stocurilor
minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse
petroliere

Nemodificat

4.

Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă Nemodificat
stabileşte condiţiile de constituire, menţinere,
control şi supraveghere a stocurilor minime de
siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere,
denumite în continuare stocuri minime.

5.

(2) Stocurile minime se folosesc în cazul Nemodificat
apariţiei
unei
disfuncţionalităţi
în
aprovizionarea pieţei interne cu ţiţei şi produse
petroliere.

6.

Art. 2. - Constituirea stocurilor minime se face
de către Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat şi de către persoanele juridice
prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 2. - Constituirea stocurilor minime se Pentru claritatea exprimării.
face de către Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat, precum şi de către
persoanele juridice prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta
3

0

1

2

3

ordonanţă de urgenţă.
Comisia pentru industrii şi servicii
7.

Art. 3. - Obligaţiile Administraţiei Naţionale a Nemodificat
Rezervelor de Stat şi ale persoanelor juridice
care constituie stocurile minime sunt
următoarele:

8.

a) menţinerea în condiţii de siguranţă şi Nemodificat
gestionarea stocurilor minime constituite din
punct de vedere cantitativ şi calitativ;

9.

b) inventarierea lunară a stocurilor minime Nemodificat
constituite;

10. c) raportarea lunară a nivelului stocurilor Nemodificat
minime, conform inventarului, către autoritatea
competentă;
11. d) asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii
consumatorilor la stocurile minime în caz de
nevoie, cu avizul autorităţii competente,
pentru persoanele juridice prevăzute în
anexă, şi cu respectarea prevederilor legale,
pentru stocurile constituite de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat.

d) asigurarea accesului consumatorilor la Pentru claritatea exprimarii.
stocurile
minime
constituite
de
persoanele juridice prevăzute în anexă,
în caz de nevoie, cu avizul autorităţii
competente; asigurarea accesului la
stocurile constituite de Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat, cu
respectarea prevederilor legale şi avizul
autorităţii competente.
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Comisia pentru industrii şi servicii
12. Art. 4. - Categoriile de produse petroliere luate Nemodificat
în calculul consumului intern sunt următoarele:
13. a) benzine auto, benzine de aviaţie şi Nemodificat
carburanţi de aviaţie de tip benzină;
14. b) motorine, carburanţi diesel, kerosen şi Nemodificat
carburanţi de aviaţie de tip kerosen;
15. c) combustibili petrolieri.

Nemodificat

16. Art. 5. - (1) Stocurile minime includ:

Art. 5. - (1) Stocurile minime ale Pentru
specificarea
Administraţiei Rezervelor de Stat şi ale operatorilor economici la
persoanelor juridice prevăzute în anexă care se constituie stocurile.
se constituie din:
Comisia pentru industrii şi servicii

17. a) cantităţile de la bordul petrolierelor aflate în Nemodificat
port în vederea descărcării, după încheierea
formalităţilor portuare;
18. b) cantităţile deţinute în rezervoare în porturile Nemodificat
de descărcare;
19. c) cantităţile deţinute în rezervoarele din Nemodificat
sistemul de transport al ţiţeiului şi produselor
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petroliere;
20. d) cantităţile deţinute în rezervoarele Nemodificat
rafinăriilor, exclusiv cele care se găsesc în
instalaţiile de rafinare;
21. e) cantităţile deţinute în stoc de către rafinării Nemodificat
şi de alte unităţi care au ca obiect de activitate
depozitarea şi distribuţia angro;
22. f) cantităţile deţinute în stoc de către Se abrogă
principalii consumatori;
Comisia pentru industrii şi servicii

În lege nu sunt definiţi
"principalii" consumatori.

23. g) cantităţile deţinute în barje şi nave de
coastă care se angajează în transportul în
interiorul frontierelor naţionale, în măsura în
care este posibil ca autorităţile competente să
menţină sub control aceste cantităţi şi cu
condiţia ca aceste cantităţi să fie imediat
disponibile;

Pentru definirea corectă a
acţiunii şi delimitarea de
persoanele
juridice
deţinătoare.

g) cantităţile transportate în barje şi nave
care se angajează în transportul în
interiorul frontierelor naţionale, în măsura
în care este posibil ca autorităţile
competente să menţină sub control aceste
cantităţi şi cu condiţia ca aceste cantităţi
să fie imediat disponibile;
Comisia pentru industrii şi servicii

24.

h) cantităţile aflate în stoc la Administraţia Nemodificat
Naţională a Rezervelor de Stat, constituite şi
finanţate conform prevederilor Legii nr.
82/1992 privind rezervele de stat, republicată.
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Nemodificat

26. a) ţiţeiul indigen neextras;
27. b) cantităţile destinate navelor maritime;

b) cantităţile destinate navelor;

Se aplică oricărui tip de nave.

Comisia pentru industrii şi servicii
28. c) cantităţile aflate în tranzit direct, cu c) cantităţile aflate în tranzit direct;
excepţia stocurilor deţinute în porturile de
descărcare;
Comisia pentru industrii şi servicii
29. d) cantităţile din conducte, din autocisterne şi
vagoane cisternă, din rezervoarele de stocare
ale staţiilor de distribuţie, precum şi cele
deţinute de micii consumatori;

Nu este cazul ţării noastre.

d) cantităţile din conducte, din "Micii" consumatori nu sunt
autocisterne şi vagoane cisternă, din definiţi clar în lege.
rezervoarele de stocare ale staţiilor de
distribuţie;
Comisia pentru industrii şi servicii

30. e) cantităţile deţinute de forţele armate şi cele Nemodificat
rezervate acestora de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi de unităţile
din domeniul industriei petroliere.
31. Art. 6. - Nivelul stocurilor minime este Nemodificat
echivalent cu consumul intern mediu zilnic al
produselor petroliere prevăzute la art. 4,
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realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic
precedent.
32. Art. 7. - Constituirea stocurilor minime se Art. 7. - Constituirea stocurilor minime se Pentru definirea clară a
realizează etapizat începând cu anul 2002, pe o realizează etapizat începând cu anul 2002, contribuţiei ANRS şi a
perioadă de maximum 10 ani.
pe o perioadă de maximum 10 ani, după celorlalte persoane juridice.
cum urmează: 50% de către
Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat şi 50% de către persoanele
juridice prevăzute în anexă.
Comisia pentru industrii şi servicii
33. Art. 8. - (1) Finanţarea stocurilor minime se
realizează în proporţie de 50% de la bugetul
de stat pentru constituirea de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a
jumătate din nivelul anual aprobat al
stocurilor şi în proporţie de 50% din sursele
proprii ale persoanelor juridice prevăzute în
anexă, pentru constituirea celeilalte jumătăţi
din nivelul anual aprobat al stocurilor.

Art. 8. - (1) Finanţarea constituirii Pentru claritatea exprimării.
stocurilor minime de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat se
realizează de la bugetul de stat.
Finanţarea constituirii stocurilor minime
de către persoanele juridice prevăzute în
anexă se face din sursele proprii ale
acestora.

Comisia pentru industrii şi servicii
34. (2) Cheltuielile pentru menţinerea stocurilor Nemodificat
minime constituite de Administraţia Naţională
a Rezervelor de Stat, aflate în custodie la
persoanele juridice prevăzute în anexă, revin în
sarcina acestora.
35. 1. La articolul 8, după alineatul (2) se Se elimină
8

Constituirea surselor proprii
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introduce alineatul (3), cu următorul
Comisia pentru industrii şi servicii
cuprins:
"(3) Modul de constituire a surselor proprii
ale agenţilor economici prevăzutţi în anexă
va fi stabilit prin hotărâre de Guvern."

3

pentru finanţare este la
latitudinea
persoanelor
juridice.

36. Art. 9. - (1) Stocurile minime pot fi menţinute Nemodificat
sub formă de ţiţei, produse intermediare şi
produse finite.
37. (2) Produsele finite vor fi luate în considerare Nemodificat
în cantităţile existente ca atare, iar ţiţeiul brut
şi produsele intermediare vor fi exprimate în
echivalent produse finite, proporţional cu
produsele finite ce au rezultat din prelucrare în
decursul anului calendaristic precedent.
38. Art. 10. - (1) Ministerul Industriei şi Nemodificat
Resurselor este autoritatea competentă care
coordonează
constituirea,
menţinerea,
controlul şi supravegherea stocurilor minime.
39. (2) Ministerul Industriei şi Resurselor
propune Guvernului nivelul stocurilor minime
şi structura sortimentală a acestora în condiţii
nediscriminatorii şi de transparenţă.

(2) Autoritatea competentă propune Corelare cu alin.(1).
Guvernului nivelul stocurilor minime şi
structura sortimentală a acestora în
condiţii
nediscriminatorii
şi
de
transparenţă.
Comisia pentru industrii şi servicii
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40. (3) Ministerul Industriei şi Resurselor are (3)
Autoritatea
competentă
are
următoarele atribuţii şi răspunderi principale: următoarele atribuţii şi răspunderi
principale:
Comisia pentru industrii şi servicii
41. a) elaborează propuneri privind nivelul anual Nemodificat
al stocurilor minime până la data de 31 martie
şi verifică realizarea acestora până la data de
31 decembrie în primii 5 ani de la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi
până la data de 31 iulie în perioada următoare;
42. b) propune structura stocurilor minime şi Nemodificat
cantităţile obligatorii deţinute de fiecare
persoană juridică prevăzută în anexă;
43. c) controlează utilizarea stocurilor minime în Nemodificat
cazul apariţiei unei disfuncţionalităţi în
aprovizionarea cu produse petroliere a pieţei
interne;
44. d) elaborează metodologia necesară pentru Nemodificat
identificarea, monitorizarea şi verificarea
stocurilor minime;
45. e) informează Guvernul asupra activităţilor Nemodificat
desfăşurate pentru asigurarea stocurilor
minime prin rapoarte anuale.
Informaţiile despre constituirea stocurilor
10

3

Corelare
cu
alin.(1).
Atribuţiile MIR fiind mai
extinse trebuie specificat ca
acestea sunt ale autoritatii
competente in domeniu.
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minime sunt
Industriei şi
interesate.

2

3

2. La articolul 10, alineatul (5) va avea
următorul cuprins:
"(5) În cursul anului poate fi operată
modificarea structurii sortimentale şi a
defalcării pe persoane juridice şi
Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat, în cadrul limitelor anuale,
aprobate prin ordin al ministrului
industriei şi resurselor. Modificarea va fi
comunicată
persoanelor
juridice
interesate cu cel puţin 90 de zile înainte
de data constituirii stocurilor.

Operarea de modificare se
poate face şi în cazul
Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat
Pentru formulare corecta şi
clarutatea exprimarii.

disponibile la Ministerul
Resurselor pentru părţile

46. (4) Nivelul anual al stocurilor minime, Nemodificat
structura sortimentală şi defalcarea acestora pe
persoanele juridice prevăzute în anexă, precum
şi spaţiile de depozitare la aceste persoane
juridice, pentru constituirea în custodie de
către Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat a nivelului anual aprobat pentru aceasta,
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
47. 2. La articolul 10, alineatul (5) va avea
următorul cuprins:
"(5) În cursul anului poate fi operată
modificarea structurii sortimentale şi a
defalcării pe persoane juridice, în cadrul
limitelor anuale, aprobate prin ordin al
ministrului industriei şi resurselor. Modificarea
va fi comunicată agenţilor economici cu cel
puţin 90 de zile înainte de data constituirii
stocurilor.

Comisia pentru industrii şi servicii
48. Art. 11. - (1) Constituie contravenţii Nemodificat
următoarele fapte şi se sancţionează astfel:
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3. După art.11 se introduce un nou articol,
art, 111 cu următorul cuprins:
"Art.111 - Anexa poate fi modificată şi
completată prin hotărâre de Guvern.

Pe parcursul timpului pot fi
implicaţi în activitatea de
constituire
a
stocurilor
minime şi alţi agenţi
economici consumatori ca
SNCFR, distribuitori angro,
etc.

49. a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) şi d), Nemodificat
cu amendă de la 100.000.000 lei la
500.000.000 lei, cu excepţia stocurilor păstrate
în custodie, în condiţiile legii;
50. b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) şi c), Nemodificat
cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000
lei.
51. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la Nemodificat
alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul anume împuternicit de Ministerul
Industriei şi Resurselor.
52. (3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt Nemodificat
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001
privind
regimul
juridic
alcontravenţiilor, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 180/2002.
53.

Comisia pentru industrii şi servicii
54. Art. 12. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră Nemodificat
în vigoare la 30 de zile de la data publicării în
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Monitorul Oficial al României, Partea I.
55.

ANEXĂ

ANEXĂ

LISTA
persoanelor juridice care constituie stocuri
minime

LISTA
persoanelor juridice care constituie
stocuri minime

1. Rafinării:
a) Societatea Naţională a Petrolului
„Petrom” - S.A. sucursala Petrobrazi Ploieşti;
b) Societatea Naţională a Petrolului
„Petrom” - S.A. sucursala Arpechim Piteşti;
c) Societatea Comercială „Petrotel Lukoil”
- S.A. Ploieşti;
d) Societatea Comercială „Rompetrol
Petromidia” - S.A. Constanţa;
e) Societatea Comercială „Rafo” - S.A.
Oneşti;
f) Societatea Comercială „Astra” - S.A.
Ploieşti;
g) Societatea Comercială „Rompetrol
Vega” - S.A. Ploieşti;
h) Societatea Comercială „Steaua Română”
- S.A. Câmpina;
i) Societatea Comercială „Rafinăria
Dărmăneşti” - S.A. Dărmăneşti;
j) Societatea Comercială „Petrolsub” - S.A.
Suplacul de Barcău.

1. Rafinării:
a) Societatea Naţională a Petrolului
„Petrom” - S.A. sucursala Petrobrazi
Ploieşti;
b) Societatea Naţională a Petrolului
„Petrom” - S.A. sucursala Arpechim
Piteşti;
c) Societatea Comercială „Petrotel
Lukoil” - S.A. Ploieşti;
d) Societatea Comercială „Rompetrol
Petromidia” - S.A. Constanţa;
e) Societatea Comercială „Rafo” - S.A.
Oneşti;
f) Societatea Comercială „Astra” S.A. Ploieşti;
g) Societatea Comercială „Rompetrol
Vega” - S.A. Ploieşti;
h) Societatea Comercială „Steaua
Română” - S.A. Câmpina;
i) Societatea Comercială „Rafinăria
Dărmăneşti” - S.A. Dărmăneşti;
j) Societatea Comercială „Petrolsub” S.A. Suplacul de Barcău.
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2. Unităţi care au obiect de activitate
depozitarea şi distribuţia angro:
a) Societatea Naţională a Petrolului
„Petrom” - S.A. sucursalele „Peco” şi
„Competrol”;
b) alte unităţi de distribuţie angro*).
3. Operatori de încărcare/descărcare şi
transport de ţiţei şi produse petroliere:
a) Societatea Comercială „Conpet” - S.A.;
b) Societatea Comercială „Oil” - S.A. Terminal.

2. Unităţi care au obiect de activitate
depozitarea şi distribuţia angro:
a) Societatea Naţională a Petrolului
„Petrom” - S.A. sucursalele „Peco” şi
„Competrol”;
b) se abrogă.
3. Operatori de încărcare/descărcare şi
transport de ţiţei şi produse petroliere:
a) Societatea Comercială „Conpet” S.A.;
b) Societatea Comercială „Oil” - S.A. Terminal.
4. Principali consumatori:
4. Principali consumatori:
a) Societatea Comercială „Termoelectrica” a)
Societatea
Comercială
- S.A.;
„Termoelectrica” - S.A.;
b) se abrogă.
b) alţi consumatori*).
5. se abrogă.
5. Alte persoane juridice*).
*) Nominalizarea acestora se va face prin
Comisia pentru industrii şi servicii
hotărâre a Guvernului.

3

Toţi operatorii economici la
care se face referire trebuiesc
nominalizaţi pentru a fi
incluşi în anexă.

Prevedere preluată în textul
legii art.111.

II. A M E N D A M E N T E R E S P I N S E
În cursul dezbaterii, comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamentul propus şi autorul acestuia
14

Motivare

0
1.

1
Art.8. - (1) Finanţarea stocurilor minime se
realizează în proporţie de 50% de la bugetul
de stat pentru constituirea de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
a jumătate din nivelul anual aprobat al
stocurilor şi în proporţie de 50% din sursele

2
Art.8. - (1) Finanţarea stocurilor minime se
realizează în proporţie de 50% de la
bugetul de stat pentru constituirea de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat a jumătate din nivelul anual aprobat al
stocurilor şi în proporţie de 50% din

3
Motivaţia susţinerii:
pentru
distribuirea
echitabilă
a
eforturilor
financiare care revin din
constituirea şi menţinerea
stocurilor minime.

0

1
proprii ale persoanelor juridice prevăzute în
anexă, pentru constituirea celeilalte jumătăţi
din nivelul annual aprobat al stocurilor.
(2) Cheltuielile pentru menţinerea stocurilor
minime
constituite
de
Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat, aflate în
custodie la persoanele juridice prevăzute în
anexă, revin în sarcina acestora.

2
sursele proprii ale persoanelor juridice
prevăzute în anexă, pentru constituirea
celeilalte jumătăţi din nivelul annual
aprobat al stocurilor.
(2)
Cheltuielile
pentru
menţinerea
stocurilor
minime
constituite
de
Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat, aflate în custodie la persoanele
juridice prevăzute în anexă, revin
bugetului de stat.

3
Motivaţia respingerii:
- cheltuielile legate de
menţinerea stocurilor ANRS
se pot recupera de către
depozitari prin introducerea
lor în costuri;
- se evită grevarea bugetului
de stat.

Dep.Istvan Antal - UDMR

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

István Antal

Cristian Buzea
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RAPORTORI:
Dep. Istvan Antal - UDMR
Dep. Dumitru Palade - PRM
Dep. Ioan Bivolaru - PSD-SDU
Dep. Robert Raduly - UDMR
Dep. Aurelia Vasile - PSD-SDU
Dep. Florentin Sandu - PSD-SDU
Dep. Cristian Buzea - PRM
Dep. Mihail Fâcă - PSD-SDU
Dep. Marin Anton - PNL
Dep. Oana Manolescu - Minorităţi
Expert, Mariana Dragu
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