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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
nr.240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în 

Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a 
capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului  

“Avion multirol al For ţelor Aeriene” 
 
 
 
 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 modificarea şi completarea Legii nr.240/2013 pentru 
realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de 
tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare 
aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene” , trimis cu 
adresa nr. PLx. 437 din 2 iunie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/179 din 03.06.2015.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în 
Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a 
capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului “Avion multirol al Forţelor 
Aeriene”, în sensul scutirii de la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 
aferente diferenţelor suplimentare de creanţe fiscale rezultate din regularizarea 
valorii bunurilor importante în conformitate cu reglementările Programului FMS. 
 
 2.  Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 458/12.05.2015, a avizat 
favorabil acest proiect de lege, cu observaţii şi propuneri. 
 

3 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
5.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24 de 

membri. 
 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 4 iunie 2015, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a acestui 
proiectul de Lege în forma adoptată de Senat.   
  
 

 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 
 

Ion MOCIOALC Ă 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
Nasi Calenţaru 
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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR  

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra proiectului de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea capabilităţii 

operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a 

Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul 

programului “Avion multirol al For ţelor Aeriene”, trimis cu adresa nr. PLx. 

437 din 2 iunie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/179 din 03.06.2015.  

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

Preşedinte,  
 

Ion Mocioalcă  


