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RAPORT PRELIMINAR 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.110/2022 privind preluarea de către Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin unităţile teritoriale subordonate a 
unor creanţe bugetare aflate în administrarea Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, asupra unor societăţi deţinătoare de bunuri utile facilitării şi 

fluidizării transportului de resurse strategice şi ale rezervelor de stat 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ul terioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare și Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au fost sesizate, prin adresa 
nr. PLx.516 din 26 septembrie 2022, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.110/2022 privind preluarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
şi Probleme Speciale prin unităţile teritoriale subordonate a unor creanţe bugetare 
aflate în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, asupra 
unor societăţi deţinătoare de bunuri utile facilitării şi fluidizării transportului de 
resurse strategice şi ale rezervelor de stat. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 19 septembrie 2022. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
implementarea unei soluţii de deblocare a fluxului de aprovizionare cu resurse de 
strictă necesitate, sens în care s-a identificat posibilitatea preluării unor creanţe 
bugetare asupra unor societăţi deţinătoare de bunuri utile facilitării şi fluidizării 
transportului de resurse strategice şi ale rezervelor de stat, aflate în administrarea 
Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, de către Administraţia Naţională 
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale prin unităţile teritoriale subordonate. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege în ședința din data de 10 
octombrie 2022.  La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa conform 
listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de lege au participat, în calitate de invitați , 
din partea Administraţiei Naţionale a Rezervelor  de Stat şi Probleme Speciale, 
domnul Președinte Georgian Pop, domnul Secretar General Caralicea Ciprian și 
domnul  

Manu Corneliu, Șef Birou Juridic, iar din partea Autorității pentru 
Administrarea Activelor Statului, doamna Vicepreședinte Violeta Tudorie. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2022 privind 
preluarea de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale prin unităţile teritoriale subordonate a unor creanţe bugetare aflate în 
administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului, asupra unor 
societăţi deţinătoare de bunuri utile facilitării şi fluidizării transportului de resurse 
strategice şi ale rezervelor de stat, în forma adoptată de Senat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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