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RAPORT 
 
asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 50/2011 pentru prorogarea 
unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, 
cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei 
pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 

 
 

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 cu proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art.6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, trimis cu adresa nr. PL x 504 din 5 
septembrie 2011 şi înregistrat cu nr. 32/250 din 06.09.2011.  
 Consiliul Legislativ, cu nr. 582/24.05.2011, a avizat favorabil acest proiect de lege. 



 

 

 Senatul a respins proiectul de lege în şedinţa din 28 iunie 2011. 
 Ordonanţa de urgenţă supusă aprobării are ca obiect de reglementare menţinerea în stare de operabilitate a tehnicii din 
dotarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului  Administraţiei şi Internelor şi a unităţilor 
Ministerului Apărării Naţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor conferite de lege. 
 2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţie. 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 23 de membri ai acesteia. 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 20 septembrie 2011, membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege cu următoarele  amendamente prezentate în anexă. 
 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică CANACHEU  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXĂ  la Rp.504/2011 
 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente din prezenta anexă. 
 

Nr. 
crt. 

Textul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2011 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

 

Motivarea  
Amendament  

propus 

1. 

 L E G E 
privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.50/2011 
pentru prorogarea unor termene şi 
pentru modificarea art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.49/2010 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor 
cantităţi de benzină, motorină şi 
petrol pentru turboreactoare, care 
vor fi acordate cu titlu gratuit, 
Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, şi stabilirea regimului 
taxei pe valoarea adăugată şi al 
accizelor pentru aceste cantităţi  

LEGE 
privind aprobarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru 
prorogarea unor termene şi pentru 
modificarea art. 6 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 
privind aprobarea scoaterii din rezervele 
de stat a unor cantităţi de benzină, 
motorină şi petrol pentru turboreactoare, 
care vor fi acordate, cu titlu gratuit, 
Ministerului Apărării Naţionale  şi 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, şi stabilirea regimului taxei 
pe valoarea adăugată şi al accizelor 
pentru aceste cantităţi 
 
 
( Autor: Comisia) 

 
Resursele bugetare 
insuficiente, alocate în 
anul 2011 Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor şi 
Ministerului Apărării 
Naţionale nu permit 
nici reîntregirea 
stocurilor de 
combustibili scoşi din 
rezerva de stat şi nici 
plata taxei pe valoarea 
adăugată şi a accizelor 
pentru cantităţile de 
combustibili primite 
de cele două ministere, 
în scopul funcţionării 
tehnicii din dotare 

2. 

 Articol unic. -   Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 50 din 1 iunie 2011 pentru 
prorogarea unor termene şi pentru 
modificarea art. 6 din Ordonanţa de 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 50 din  1 
iunie 2011 pentru prorogarea unor 
termene şi pentru modificarea art. 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

Idem pct. 1 



 

 

Nr. 
crt. 

Textul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2011 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

 

Motivarea  
Amendament  

propus 
urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 
privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de 
benzină, motorină şi petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, 
cu titlu gratuit, Ministerului 
Apărării Naţionale  şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, şi 
stabilirea regimului taxei pe valoare 
adăugată şi al accizelor pentru 
aceste cantităţi, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 396 din 6 iunie 2011. 

49/2010 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de 
benzină, motorină şi petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, cu 
titlu gratuit, Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului Administraţiei 
şi Internelor, şi stabilirea regimului 
taxei pe valoarea adăugată şi al 
accizelor pentru aceste cantităţi, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României,  Parte I, nr. 396 din 6 iunie 
2011. 
 
( Autor: Comisia) 

3. 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru 
prorogarea unor termene şi pentru 
modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi 
de benzină, motorină şi petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu 
gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 
stabilirea regimului taxei pe valoarea 
adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi 
 

 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat 

 

4. 
Art. I - Termenele prevăzute la art. 8 alin. (1) 
şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Textul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2011 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

 

Motivarea  
Amendament  

propus 
rezervele de stat a unor cantităţi de petrol 
pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu 
titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe 
valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele 
cantităţi de combustibili, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
420 din 19 iunie 2009, aprobată prin Legea 
nr. 337/2009, cu modificările ulterioare, se 
prorogă până la data de 30 iunie 2012 
inclusiv. 

5. 

Art. II. - Termenele prevăzute la art. 4 alin. 
(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi 
de benzină, motorină şi petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu 
gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 
stabilirea regimului taxei pe valoarea 
adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată 
prin Legea nr. 198/2010, se prorogă până la 
data de 30 iunie 2012 inclusiv. 

 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 

6. 

Art. III. - Alineatul (1) al articolului 6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
49/2010, aprobată prin Legea nr. 198/2010, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat 

 



 

 

Nr. 
crt. 

Textul Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2011 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

 

Motivarea  
Amendament  

propus 
"Art. 6 - (1)Fondurile necesare Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervă 
de stat se asigură din bugetele Ministerului 
Apărării Naţionale şi Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe anul 2012, 
direct proporţional cu cantităţile de 
combustibil alocate acestora potrivit anexei." 

 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică  Canacheu  
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