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Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat, trimis cu 

adresa nr. PLx. 618/2020 din 7 decembrie 2020 și înregistrat cu nr. 4c-15/306 din 7 

decembrie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 

privind rezervele de stat 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranță națională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru modificarea LEGII 

nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat, trimis cu adresa nr. PLx. 

618/2020 din 7 decembrie 2020 și înregistrat cu nr. 4c-15/306 din 7 decembrie 

2020. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.82/1992 cu un nou articol, respectiv art.15. Prin proiect se preconizează 

instituirea obligaţiei preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale de a prezenta comisiilor pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi pentru sănătate şi familie un raport asupra situaţiei stocurilor 

de rezervă de stat constituite la nivel naţional, gradul de acoperire a acestora la 

nivel naţional, precum şi situaţia asigurării intervenţiei operative eficiente pentru 

protecţia populaţiei.  

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a respins proiectul de Lege în ședința din 30 septembrie 2020. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului cu nr. 784/07.08.2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 

conform avizului cu nr. 6170/24.07.2020. 
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Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de 

vedere cu nr.654/16.02.2021. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat 

negativ proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-1/395 din 15 februarie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 12 aprilie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri au participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Administrației 

Naționale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

să propună Plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru 

modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat – PLx 

618/2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

 

 
   


