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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de
carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului
Apărării Naționale, precum şi unor unități administrativ-teritoriale

1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de
carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale,
precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale, trimis cu adresa nr. PL x 120 din 17 martie 2014 şi înregistrat
cu nr.4c-12/75 din 17.3.2014.
2. Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 93 din 6 februarie 2014, a avizat favorabil proiectul de
ordonanţă de urgenţă.
3. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 11 martie 2014.

4. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de
carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale,
precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale, ca urmare a acţiunilor de deszăpezire în zonele afectate de
manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase specifice iernii.
5. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia
României, republicată.
6. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
7. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, domnul colonel de justiţie militară Ciprian Alexandru Caralicea, secretar general al
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
8. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 26 de membri.
9. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 25 martie 2014, membrii Comisiei, cu majoritate de voturi
pentru, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind
aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de carburanți, care vor fi acordate, cu titlu gratuit,
Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, precum și unor unități administrativ-teritoriale,
cu amendamentele cuprinse în anexă.

Preşedinte
Ion MOCIOALCĂ

Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc

ANEXĂ
Nr.

Text lege Senat

Amendamente admise

crt.
1. Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele

nemodificat

de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi
acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor
Interne

şi

Ministerului

Apărării

Naţionale,

precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
2. Art.1.- (1) Se aprobă scoaterea unor cantităţi
de carburanţi, prevăzute în anexa care face

nemodificat

parte integrantă din prezenta lege, din stocul
disponibil al rezervelor de stat, care se acordă,
cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi
Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de
instituţii beneficiare, şi sub formă de ajutor
umanitar intern, cu titlu gratuit, autorităţilor
administraţiei

publice

locale

care

au

fost

afectate în perioada ianuarie-februarie 2014 de
cod galben, portocaliu sau roşu.
(2) Cantităţile de carburanţi se scot din stocurile
disponibile

rezervă

de

stat,

la

valorile

specificaţiilor tehnice ale produselor aflate pe
stoc.
3. Art.2.- (1) Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune

nemodificat

Motivaţie

cantităţile de carburanţi, aprobate a fi scoase
din rezervele de stat potrivit prevederilor art.1,
prin contul „Cheltuieli privind rezerva de stat şi
de mobilizare”, pe baza avizelor de însoţire a
mărfii,

a

proceselor-verbale

de

predare-

preluare, semnate de reprezentanţii desemnaţi
de părţi şi a facturilor, documente în baza
cărora se va face şi intrarea în patrimoniul
instituţiilor beneficiare.
(2) Pe facturi se menţionează că nu se achită
contravaloarea

bunurilor,

ci

numai

contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a
accizelor datorate şi suportate de instituţiile
beneficiare.
4.

Art.3.- (1) Prin derogare de la prevederile
art.1342 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
exigibilitatea

taxei

pe

valoarea

adăugată

intervine la data încasării de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale a contravalorii totale sau parţiale a
acestei taxe, dar nu mai târziu de 30 noiembrie
2014 inclusiv.
(2) Prin derogare de la prevederile art.20651
alin.(4) din Legea nr.571/2003, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru cantităţile de
carburanţi prevăzute la art.1, termenul de plată

nemodificat

a accizelor este până la data de 30 noiembrie
2014 inclusiv.
(3) Fondurile necesare pentru plata taxei pe
valoarea adăugată şi a accizei se asigură din
bugetele aprobate ale Ministerului Afacerilor
Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, pe
anul 2014.
5. Art.4.- Preluarea şi transportul cantităţilor de
carburanţi,

aprobate

a

fi

scoase

de

nemodificat

la

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale, se fac prin grija Ministerului
Afacerilor

Interne,

a

Ministerului

Apărării

Naţionale şi a autorităţilor administraţiei publice
locale.
6. Art.5.- Cantităţile de combustibil ce vor fi

nemodificat

acordate autorităţilor publice locale, ca ajutoare
umanitare interne de urgenţă, vor fi stabilite
prin

ordin

regionale

comun
şi

al

ministrului

administraţiei

dezvoltării

publice

şi

al

ministrului afacerilor interne.
7. Art.6.-

Cantităţile

de

combustibil

aferente

autorităţilor administraţiei publice locale vor fi
puse la dispoziţia Instituţiei Prefectului din
unităţile teritoriale subordonate Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme

nemodificat

Speciale

sau

de

la

operatorii

economici

specializaţi care păstrează produsele rezerve de
stat potrivit art.4 alin.(1) din Legea nr. 82/1992
privind

rezervele

modificările

şi

de

stat,

completările

republicată,

cu

ulterioare,

în

judeţele afectate.
8. Art.7.-

Schimbarea,

destinaţiei

sub

produselor

orice

acordate

formă,
ca

a

nemodificat

ajutor

umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, din
rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după
caz,

răspunderea

civilă,

administrativă,

disciplinară sau penală.
9. Art.8.-(1) Instituţiile Prefectului care vor primi
cantităţi de combustibil ca ajutoare umanitare
interne de urgenţă, cu titlu gratuit, vor justifica
distribuţia produselor scoase din rezervele de
stat,

în

condiţiile

prezentei

legi,

conform

prevederilor art.7 din Hotărârea Guvernului
nr.371/1993

privind

acordarea,

în

primă

intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei
sinistrate,

ca

urmare

a

unor

situaţii

excepţionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea
produselor se păstrează la sediile Instituţiei
Prefectului din judeţele afectate, în vederea

nemodificat

punerii lor la dispoziţia organelor de control
abilitate.
10. Art.

9.-

Graficul

de

predare-preluare

a

nemodificat

produselor şi detaliile tehnice se vor stabili prin
protocoale încheiate între părţile interesate.
11.

Anexă

nemodificat

Cantităţile de carburanţi aprobate a fi
scoase din stocul disponibil al rezervelor de
stat
12.

Instituţiile
beneficiare
Ministerul
Afacerilor
Interne
Ministerul
Apărării
Naţionale
Unităţi
administrativteritoriale
TOTAL:

Instituţiile

Cantitatea (tone)
Motorină

Benzină

Petrol pentru

beneficiare

turboreactoare
118

56

112

6

31

2

-

-

-

-

-

-

Ministerul
Afacerilor
Interne
Ministerul
Apărării
Naţionale
Unităţi
administrativteritoriale

Conform ordinului

Cantitatea (tone)
Motorină

118

Benzină

112

Petrol pentru

comun al minis-

turboreactoare

trului dezvoltării

31

regionale şi
administraţiei

56

6

2

publice şi al
ministrului
afacerilor interne,
prevăzut la art.
5.

