
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                                   Bucureşti, 12.09.2006                            

                                                                                                  PL-X 583/2006  
                                                                                                                    

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Nr. 32/455 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Nr. 23/146 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare pentru 
Achiziţii de Tehnică Specială, de a încheia Acordul de compensare cu firma 

EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare 
asumată de această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu 

Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială 
COMICEX – S.A.    

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea Agenţiei de Compensare 
pentru Achiziţii de Tehnică Specială, de a încheia Acordul de compensare cu firma 
EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumată de 
această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul 
Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială COMICEX – S.A., trimis 
cu adresa nr. PL-X 583 din 29 iunie 2006 şi înregistrat sub nr. 32/455 din 
30.06.2006, respectiv, nr. 23/146 din 04.09.2006. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 599/25.04.2006, a avizat favorabil 
proiectul ordonanţei de urgenţă. 

Obiectul de reglementare îl reprezintă adoptarea unor măsuri legislative în 
sensul autorizării Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială să  
încheie Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, 
potrivit obligaţiei de compensare asumată de această firmă în cadrul contractului 
de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea 
Comercială COMICEX – S.A şi totodată în sensul prelungirii termenului de 

aparare



 

evaluare a obligaţiei compensatorii prin acordarea unui nou termen de referinţă 
pentru realizarea acestuia. 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 76 alin. (2)  din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu 
prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ca invitat domnul 
Cristinel Tarara, preşedintele Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică 
Specială. 

4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.   

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 membri ai comisiei, iar la cele ale 
Comisiei pentru industrii şi servicii au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 23 
membri ai comisiei.  

5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 22 iunie 
2006. 

6. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, în şedinţa din 12 septembrie 2006, şi cei ai Comisiei pentru 
industrii şi servicii, în şedinţa din 6 septembrie a.c., propun admiterea fără 
modificări a proiectului de lege.  

 
 
 

Vicepreşedinte,  
 

Marian Săniuţă 

Preşedinte,  
 

Iulian Iancu 

Secretar,  
 

George Scutaru  

Secretar,  
 

Aurelia Vasile  
 
 

 

 

 

 
consilier Silvia Vlăsceanu  
consultant Cotoc Daria
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BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2006 privind 
autorizarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, de a 
încheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, 
potrivit obligaţiei de compensare asumată de această firmă în cadrul contractului 
de achiziţie încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Societatea 
Comercială COMICEX – S.A. , trimis cu adresa nr. PL-X 583 din 29 iunie 2006 şi 
înregistrat sub nr. 32/455, respectiv nr. 23/146. 

 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  
 
 

Vicepreşedinte,  
 

Marian Săniuţă  

Preşedinte,  
 

Iulian Iancu  

 


