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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

București,26 .11.2019                              

Nr. 4c-15/708/2019                                                                     
 

Plx 562/2019 

 
 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR, 
 

   
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, transmis cu adresa Pl x 562/2019 

din 28 octombrie 2019 şi înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională cu nr. 4c-15/708  din 29.10.2019.                                                                      

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

legilor ordinare .  

  

 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOLC Ă 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 

București, 26 .11.2019                              

Nr.  4c-15/708/2019                                                                     
 

Plx 562/2019 
 

 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.82/1992  

privind rezervele de stat 
 

 

 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, a fost sesizată 
spre  dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.82/1992 
privind rezervele de stat, trimis cu adresa Pl x 562/2019 din 28 octombrie 2019 şi 
înregistrat la  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-
15/708  din 29.10.2019.                                                                                                                                         

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 535/26.06.2019, a avizat favorabil  
proiectul de lege.  

Consiliul Economic şi Social, conform avizului cu nr. 3005/11.06.2019, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Senatul  a adoptat proiectul de lege ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.82/1992, în 
scopul reglementării exprese a posibilităţii ca, pentru îndeplinirea atribuţiilor unităţilor 
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, personalul aflat în serviciul de pază, să fie autorizat să deţină şi să folosească 
armamentul şi muniţia din dotare, în condiţiile legislaţiei în vigoare 

2. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

3. Camera Deputaților este cameră decizională, în conformitate cu dispozițiile 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

4. În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul secretar de stat Cătălin Necula din cadrul Ministerului Afacerilor Interne .  
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5. Membrii Comisiei pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  au  
fost prezenţi  la  ședință conform listei de prezență. 

6. În urma dezbaterilor, în ședința  din  26 noiembrie 2019, membrii Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, în unanimitate de 
voturi  să propună plenului Camerei Deputaților,  adoptarea  proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, - PlX 562/2019, cu 
amendamente admise cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

 
 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOLC Ă 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
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Anexa 
Plx 562/2019 

A M E N D A M E N T E     A D M  I  S E    

Nr. 
crt. 

Legea nr. 82 din 21 iulie 1992 
privind rezervele de stat  

Textul  Senatului  
 

Amendamente propuse Motivare 

0 1 2 3 4 
1.   

 
----------------------- 

 

LEGE pentru completarea Legii 
nr.82/1992 privind rezervele de stat 

 
Nemodificat 

 

2.   
 

------------------------- 
 
 

Art.I.- După articolul 13 din Legea 
nr.82/1992 privind rezervele de stat, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.354 din 11 
decembrie 1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduce un nou 
articol, art.131, cu următorul cuprins: 

 
Nemodificat 

 

3.  Art 13 
Organizarea, funcţionarea şi 
administrare a rezervelor de stat în 
condiţiile prezentei legi se stabilesc 
prin hotărâri ale Guvernului. 

 

„Art.131.- Pentru îndeplinirea atribuţiilor 
unităţilor teritoriale subordonate 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale, instituţie publică 
centrală din sistemul naţional de apărare, 
ordine publică, siguranţă şi securitate 
naţională, personalul aflat în serviciul de 
pază este autorizat să deţină şi să 
folosească armamentul şi muniţia din 
dotare, în condiţiile legislaţiei în vigoare.” 
 

Art. 131 (1) Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, 
institu ţie publică din sistemul naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, este autorizată să procure şi să 
folosească, în vederea îndeplinirii 
atribu ţiilor prev ăzute în actele normative de 
înfiin ţare, organizare şi funcţionare, arme 
de foc letale şi muniţia aferentă, pentru 
înarmarea personalului încadrat cu 
atribu ţii de pază la unităţile teritoriale 
subordonate. 
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este 
autorizat să folosească armamentul şi 
muniţia din dotare, în condiţiile legislaţiei în 
vigoare 

Autor 
Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională 

Punerea în acord cu 
prevederile art. 67 alin. 
(1) din Legea nr. 
295/2004 privind 
regimul armelor şi al 
muniţiilor, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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4.   Art.II .- Legea nr.82/1992 privind rezervele 
de stat, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.354 din 11 
decembrie 1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

Art.II .- Legea nr.82/1992 privind rezervele de 
stat, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.354 din 11 decembrie 
1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cea adusă prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

Tehnică legislativă 

 


