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AVIZ 
asupra proiectului 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 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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 proiectului 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, transmis cu adresa PL-x 
120/2014, înregistrată sub nr. 4c-3/98/2014. 

Senatul  a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 11 martie 2014. 
Consiliul Legislativ cu adresa nr. 93/06.02.2013 a avizat favorabil proiectul de 

ordonanţă, de urgenţă. 
Prin proiectul de act normativ se propune: 
- scoaterea unor cantităţi de carburanţi stocul disponibil al rezervelor de stat, care vor fi 

acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, în 
calitate de instituţii beneficiare; 

Cantităţile de carburanţi din stocul disponibil provin din aplicarea art. 18 alin. (4) lit. c) 
din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui minim de rezerve de ţiţei şi de 
produse petroliere. 

- instituirea unor derogări privind termenul până la care se vor achita, de către instituţiile 
beneficiare, taxa pe valoarea adăugată şi accizele pentru cantităţile de carburanţi care fac 
obiectul proiectului de act normativ. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 25 martie 2014. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea 

favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 
În raport de obiectul şi continutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, camera 

decizională pentru acest proiect de ordonanţă de urgenţă este Camera Deputaţilor. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

IULIAN IANCU 
 
 

Consilier parlamentar Cristina Donea 
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