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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din 

Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea 

produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, transmis 

pentru dezbatere în fond Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

cu adresa PL-x nr. 479 din 19 septembrie 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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PLx. 451/2022 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din Ordonanţa Guvernului 

nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din 

rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 din 

Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea 

produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, transmis cu 

adresa PLx nr. 479 din 19 septembrie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/316 din 19 septembrie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa 

Guvernului nr.122/1998, în sensul instituirii posibilităţii donării unor produse din 

rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale.  

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. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform avizului cu nr. 674 din 15 iunie 

2022. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat proiectul Ordonanței de urgență 

potrivit Hotărârii nr.101 din 9 iunie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 11 octombrie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
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În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Eduard Bachide, 

Ministerul Apărării Naționale. 

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

propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2022 pentru modificarea art.9 

din Ordonanţa Guvernului nr.122/1998 privind acumularea, scoaterea şi 

împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării 

naţionale - PLx 479/2022. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


