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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate 
privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în 
administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub 

autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului 
 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (3) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 
de apărare, ordine publică și siguranță națională, care este sesizate în fond, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2010 
privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din 
administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 
Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori 
economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Turismului, transmis cu adresa nr. P.L.x. 28/2021 din 01.02.2021, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/58 din 02.02.2021.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 460/14.05.2020, avizează favorabil 
proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de Lege 
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temeiul art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată. 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.38/2010, în sensul de a conferi Secretariatului General al 
Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, alături de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi 
Minsterul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, dreptul de a 
transmite bunuri mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de 
mobilizare în domeniul industriei având specific militar, din administrarea şi 
evidenţa proprie în administrarea şi evidenţa unor operatori economici din 
industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința comisiei din 
16.02.2021. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.189/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, 
din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori 
economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Turismului. 
 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 
și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 


