
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                  Bucureşti, 12.09.2006                    

                                                                                                             PL-X 582/2006  
                                                                                                                    
Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr. 23/144 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Nr. 32/456

 
 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege privind 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, 
trimis cu adresa  nr. PL-X 582 din 29 iunie 2006 şi înregistrat cu 23/144/2006, respectiv, nr. 32/456/2006. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 

 Preşedinte,  
 

Iulian Iancu 

Vicepreşedinte,  
 

Marian Săniuţă  
 
 
 

aparare
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                                         publică şi siguranţă naţională 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind 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 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 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, trimis cu adresa nr. PL-X 582 din 29 
iunie 2006 şi înregistrat cu  nr. 23/144 din 29 iunie 2006, respectiv, nr. 32/456 din 30 iunie 2006. 

 
 
 



 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 646/03.05.2006, a avizat favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr. 503 din 5 septembrie a.c., a avizat favorabil acest proiect de lege.  
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, cu nr. 21/325 din 12 septembrie 2006, a avizat favorabil 

proiectul de lege.  
Obiectul de reglementare îl reprezintă completarea formelor de operaţiuni compensatorii pentru o mai bună 

desfăşurare a fazei finale de semnare a contractelor de compensare, precum şi modificarea şi completarea 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.  

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 76 alin. (2)  din Constituţia 
României, republicată. 

3. La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederilor art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Cristinel Tarara, preşedintele Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de 
Tehnică Specială. 

4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisiile au dezbătut 
proiectul de lege în şedinţe separate.  La lucrările Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul 
de 23 membri ai comisiei, iar la cele ale Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi 21 
deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei. 

5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 22 iunie 2006. 
6. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii, în şedinţa din 6 septembrie 2006 şi cei ai Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în şedinţa din 12 septembrie a.c., propun adoptarea cu modificări a 
proiectului de lege.  

 



 

I. Amendamente  admise 
 

Nr. 
crt. Text O.U.G. nr.36/2006 Text Senat Text propus de comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 4 
1.  Titlul legii 

 

LEGE 
privind 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 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36 din 10 mai 
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, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.420 din 16 mai 2006. 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.36 din 10 mai 
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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.420 din 16 mai 
2006, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 

3. Titlul ordonanţei de urgenţă 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
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 
 

Nemodificat Nemodificat  

4. Art.I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.942 din 23 decembrie 

Nemodificat Nemodificat  



 

2002, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.354/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

5.  
 
 
 
1. La articolul 4 litera b), după liniuţa a 
noua se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 
zecea, cu următorul cuprins: 
„- investiţii – participarea la constituirea sau la 
majorarea capitalului social al unei societăţi 
comerciale, persoană juridică română, 
dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de 
privatizare, de acţiuni ale unei societăţi 
comerciale, persoană juridică română, care să 
realizeze şi să furnizeze, ca obiect principal de 
activitate, produse sau servicii legate de 
obiectul contractului şi integrarea în producţie 
a respectivelor produse sau servicii, cu 
condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior 
cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar 
semnificativ, potrivit legii şi eventualelor 
cerinţe ale autorităţii contractante sau 
Agenţiei.” 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
  

1. La articolul I, punctul 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„1. La articolul 4 litera b), după 
liniuţa a noua se introduce o nouă 
liniuţă, liniuţa a zecea, cu următorul 
cuprins: 
 - investiţii – participarea la constituirea 
sau la majorarea capitalului social al 
unei societăţi comerciale, persoană 
juridică română, dobândirea, inclusiv în 
cadrul procesului de privatizare, de la o 
persoană fizică sau juridică română, de 
acţiuni la o societate comercială, 
persoană juridică română, care să 
realizeze şi să furnizeze, ca obiect 
principal de activitate, produse sau 
servicii legate de obiectul contractului 
de achiziţie şi integrarea în producţie a 
respectivelor produse sau servicii, cu 
condiţia ca nivelul participării să nu fie 
inferior cotei care asigură cel puţin 
poziţia de acţionar semnificativ, potrivit 
legii şi eventualelor cerinţe ale 
autorităţii contractante sau Agenţiei.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară 
pentru a avea 
siguranţa că aceste 
investiţii se regăsesc 
la o societate activă 
pe piaţa românească. 

6. 2. La articolul 4 litera c), liniuţa a doua se 
abrogă. 
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 



 

7.  
 
 
 
3. La articolul 4 litera c), după liniuţa a 
şasea se introduce o nouă liniuţă, liniuţa a 
şaptea, cu următorul cuprins: 
„- investiţii - participarea la constituirea sau la 
majorarea capitalului social al unei societăţi 
comerciale române sau cu capital majoritar 
românesc, dobândirea de acţiuni ale unei 
societăţi comerciale, persoană juridică română, 
inclusiv în cadrul procesului de privatizare, cu 
condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior 
cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar 
semnificativ, potrivit legii şi eventualelor 
cerinţe ale Agenţiei.” 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 

2. La articolul I, punctul 3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„3. La articolul 4 litera c), după 
liniuţa a şasea se introduce o nouă 
liniuţă, liniuţa a şaptea, cu următorul 
cuprins: 
- investiţii - participarea la constituirea 
sau la majorarea capitalului social al 
unei societăţi comerciale, persoană 
juridică română,  dobândirea, inclusiv 
în cadrul procesului de privatizare, de 
la o persoană fizică sau juridică 
română, de acţiuni la o societate 
comercială, persoană juridică română, 
cu condiţia ca nivelul participării să nu 
fie inferior cotei care asigură cel puţin 
poziţia de acţionar semnificativ, potrivit 
legii şi eventualelor cerinţe ale 
Agenţiei.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Completare necesară 
pentru a avea 
siguranţa că aceste 
investiţii se regăsesc 
la o societate activă 
pe piaţa românească. 

8.  
 
 
 
4. Alineatele (1) şi (15) ale articolului 8 vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
„Art.8. - (1) Agenţia este finanţată de la 
bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, până la data de 31 
decembrie 2006. După expirarea acestui 
termen, finanţarea Agenţiei se asigură din 
venituri proprii, iar bugetul de venituri şi 
cheltuieli al acestei se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 
„(15) Guvernul României poate aproba, la 
cererea Agenţiei, trecerea la finanţarea din 

 
 
 
 
Nemodificat 

3. La articolul I, punctul 4 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„4. Alineatele (1), (15) şi litera b) a 
alineatului (11) ale articolului 8 vor 
avea următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 

 



 

venituri proprii, înainte de data de 31 
decembrie 2006.” 
 
(11) Veniturile proprii ale Agenţiei se 
constituie din: 
.............................................................. 
b) încasări din cote procentuale aplicate la 
valoarea tranzacţiilor curente de 
compensare;” 
 
(text din OG 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) 
 
 

 
 
 
 
 
b) încasări din cote procentuale aplicate 
la valoarea obligaţiei curente de 
compensare;” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 
 
  
 
 

9. 5. După alineatul (15) al articolului 8 se 
introduce un nou alineat, alineatul (16), cu 
următorul cuprins: 
„(16) Fondurile necesare finanţării activităţii 
Agenţiei pentru perioada martie – decembrie 
2006 se asigură prin hotărâre a Guvernului din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2006.” 

 

Nemodificat Nemodificat  

10.  
 
 
 
6. Alineatul (1) al articolului 19 va avea 
următorul cuprins: 
 
„ Art.19.- (1) În termen de cel mult 60 de zile 
de la semnarea contractului de achiziţie, 
contractantul semnează acordul de 
compensare. Preşedintele Agenţiei poate 
prelungi acest termen cu maximum 45 de zile.”
 

 
 
 
 
Nemodificat 

4. La articolul I, punctul 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„6. Alineatul (1) al articolului 19 va 
avea următorul cuprins: 
„ Art.19.- (1) În termen de cel mult 90 
de zile de la semnarea contractului de 
achiziţie, contractantul semnează 
acordul de compensare.” 
 
Dep. Dan Ioan Popescu  
 

 
 
 
 
Termenul se 
stabileşte prin lege şi 
nu poate fi prelungit, 
prin decizia, posibil a 
fi subiectivă, a 
preşedintelui 
Agenţiei. 

11.  
 
 

 
 
 

5. La articolul I, după  punctul 6 se 
introduce un nou punct, punctul 7, cu 
următorul cuprins: 

 
 
 



 

 
 
 
 
Art. 39. - (1)  Contractantul aduce la 
cunoştinţă Agenţiei, în termen de 5 zile, 
producerea evenimentului de forţă majoră şi 
face dovada producerii acestuia, precum şi a 
efectelor asupra executării obligaţiei de 
compensare, în termen de 15 zile de la apariţia 
cazului de forţă majoră; în caz contrar, 
contractantul este considerat responsabil 
pentru întârzieri, executări necorespunzătoare 
sau neexecutări datorate acestor factori ca şi 
când culpa ar fi a sa. 
 
(text din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea 
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) 
 

 
 
 
 

________ 

 
„7. Alineatul (1) al articolului 39 va 
avea următorul cuprins: 
 
„Art. 39. - (1)  Contractantul aduce la 
cunoştinţă Agenţiei, în termen de 15 
zile de la apariţia cazului de forţă 
majoră, producerea evenimentului de 
forţă majoră şi face dovada producerii 
acestuia, precum şi a efectelor asupra 
executării obligaţiei de compensare, în 
termen de 30 zile de la apariţia cazului 
de forţă majoră; în caz contrar, 
contractantul este considerat 
responsabil pentru întârzieri, executări 
necorespunzătoare sau neexecutări 
datorate acestor factori ca şi când culpa 
ar fi a sa.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
  

 
 
 
 
 
Stabilirea unui 
termen rezonabil 
pentru astfel de 
evenimente 
imprevizibile. 

12. Art.II. – Pentru acordurile de compensare care 
trebuiau semnate până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 
termenul limită de semnare al acestora este a 
45-a zi de la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. Preşedintele Agenţiei 
poate prelungi acest termen cu maximum 30 
de zile. 

 

Nemodificat Nemodificat  
 

13. Art. III. – Alineatul (1) al articolului 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.640 din 20 iulie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.19/2006, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  



 

„ Art. II. - (1) Acordurile de compensare 
aferente contractelor de achiziţii pentru nevoi 
de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, semnate începând cu data intrării în 
vigoare a 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, vor fi perfectate de către Agenţia de 
Compensare pentru Achiziţii de Tehnică 
Specială.” 
 

14. Art. IV. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 
2002, aprobată cu modificări şi completări prin 
legea nr.354/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare şi cu cele aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi 
republicată, după aprobarea ei prin lege de 
către Parlament, dându-se textelor o nouă 
numerotare 

Nemodificat Nemodificat  

 
 
Comisiile propun, cu unanimitate de voturi, adoptarea prezentului proiect de lege.  
 
 

Preşedinte,  
Iulian Iancu 

 

Vicepreşedinte,  
Marian Săniuţă  

Secretar,  
Aurelia Vasile   

Secretar,  
George Scutaru  

 

 

 

 

consilier Silvia Vlăsceanu   
consultant Cotoc Daria 


