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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii 

la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 

sesizată pentru aviz, în procedură de urgenţă, care va fi transmis Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care este sesizată în fond, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii 

economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 159 din 13 martie 2017, 

înregistrat sub nr.4c-3/139 din 14 martie 2017. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.39/19.01.2017, avizează favorabil 

proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri preluate de iniţiator. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 6 martie 2017. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cu un 

nou articol a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele 

 



măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 

apărare şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.79/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul dinamizării programelor de investiţii la operatorii economici, prin 

utilizarea a 60% din sumele obţinute din vânzarea activelor pentru 

retehnologizarea capacităţilor de producţie pentru apărare. 

  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 21 

martie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Dumitru Chiriţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Isabela Patricia Robe 
Cristina Neicu 
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