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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

 
 
 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 16.11.2017 
Nr. 4c-3/494/2017 

 Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 
București, 01.11.2017 
Nr. 4c-12/1062/2017 

 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea 
unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind 
industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii și servicii și 
Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu adresa nr.PLx.343 
din 17 octombrie 2017. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
   

 
                        PREȘEDINTE,                                            PREȘEDINTE,  
 
                          Iulian Iancu          Gheorghe Dorel Căprar 
 
 

 

 

simona.tarzioru
comisii
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R A P O R T  C O M U N 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen 

și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind industria 
națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr.P.L.x 343 din 17 
octombrie 2017, înregistrat la Comisia pentru industrii și servicii sub nr. 4c-3/494 din 18 octombrie 2017, iar la Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr.4c-12/1062 din 18 octombrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.498/30.06.2017, a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și 
propuneri care au fost preluate de inițiator.  
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 10 octombrie 2016. 
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  Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prin avizele nr.4c-7/1047/30.10.2017, 
respectiv nr.4c-2/958/08.11.2017, avizează favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eliminarea din legislația aferentă domeniului de apărare a unor neclarități 
care pot conduce la interpretări de aplicare, în ceea ce privește alocarea fondurilor de investiții de la buget, astfel încât acestea să poată 
fi folosite nu doar pentru realizarea lucrărilor de conservare și securizare a capacităților, ci pentru tot domeniul investițional din 
industria de apărare, precum și prorogarea până la 31 decembrie 2018 a datei până la care se pot opera aceste investiții aflate în curs de 
derulare. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 14 noiembrie 2017, iar 
membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au examinat proiectul de lege în ședința din 31 octombrie 2017. 

La lucrări au fost prezenți din partea Comisiei pentru industrii și servicii 18 deputați din totalul de 20 deputați, iar la 
lucrările Comisiei pentru apărare au fost prezenți din totalul de 21 de membri conform listei de prezență. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen și pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016 privind 
industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu amendamente admise prevăzute 
în anexă care face parte integrantă din prezentul raport. 

La lucrările Comisiei pentru industrii și servicii a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Economiei 
domnul Ion Radu – secretar de stat, iar la lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au participat din partea 
Ministerului Economiei doamna Anca Chiser – secretar de stat și domnul Ion Radu – secretar de stat. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaților. 
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Anexă 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E  

 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.47/2017 Text adoptat de Senat Amendamente admise/ Autor Motivația 

0 2 3 4 5 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.47/2017 
pentru prorogarea unui 

termen și pentru modificarea 
art.13 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.232/2016 privind industria 
națională de apărare, precum 

și pentru modificarea și 
completarea unor acte 

normative 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.47 din 30 iunie 
2017 pentru prorogarea unui 
termen și pentru modificarea 
art.13 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.232/2016 privind industria  

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.47 din 30 iunie 
2017 pentru prorogarea unui 
termen și pentru modificarea 
art.13 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.232/2016 privind industria  

Conform normelor 
de tehnică 
legislativă. 
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0 2 3 4 5 
  națională de apărare, precum și 

pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.506 din 30 iunie 
2017. 

națională de apărare, precum și 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.560 din 30 iunie 
2017, cu următoarea 
modificare: 

 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

 

3. Titlul Ordonanței 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru prorogarea unui termen și 
pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) 

din Legea nr.232/2016 privind 
industria națională de apărare, 
precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative 
 

 Nemodificat  

4.  
 
Art.I. - Termenul prevăzut la art.42 din 
Legea nr.232/2016 privind industria 
națională de apărare, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial 

 - Articolul I se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„Art.I. - Termenul prevăzut la 
art.42 din Legea 
nr.232/2016 privind industria 
națională de apărare, precum și 
pentru modificarea și 

Pentru crearea 
cadrului normativ 
care să permită 
continuarea 
investițiilor în 
industria de 
apărare. 
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0 2 3 4 5 
al României, Partea I, nr.972 din 5 
decembrie 2016, se prorogă, în ceea ce 
privește art.42 lit.a) din același act 
normativ, până la data de 31 decembrie 
2017. 
 

completarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.972 din 5 
decembrie 2016, se prorogă, în 
ceea ce privește art.42 lit.a) din 
același act normativ, până la 
data de 31 decembrie 2018.” 

 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 
națională 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

5. Art.II. - La articolul 13 alineatul (1) din 
Legea nr.232/2016 privind industria 
națională de apărare, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.972 din 5 
decembrie 2016, litera b) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
„b) fonduri alocate de la bugetul de stat, 
prin bugetul ministerului de resort, în 
condițiile legii.” 
 

 Nemodificat  

6. Art.III. - La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență se abrogă 

 Nemodificat  
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0 2 3 4 5 
Ordonanță de urgență a Guvernului 
nr.95/2002 privind industria de apărare, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.463 din 28 iunie 
2002, aprobată cu completări prin Legea 
nr.44/2003, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

            PREȘEDINTE,         PREȘEDINTE, 
 

    Iulian Iancu             Gheorghe-Dorel Căprar 
 
 
 
 
 
SECRETAR,           SECRETAR 
 

        Roxana Mînzatu               Dumitru Lupescu 
 
 
 

Consilier parlamentari, Isabela Patricia Robe           Consilier parlamentar, Daria Cotoc 


