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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      
                                                                                       

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/363 

                       Bucureşti, 14.12.2015 
                          PLx. 826/2015 

 
 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea 

mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor 
clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 
 
 
 
 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, în procedură obişnuită, cu 
proiectul de pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport 
destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx. 
826 din 25 noiembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/363 din 26.11.2015.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea posibilităţii 
ca ORNISS să achiziţioneze mijloace de transport destinate activităţii de 
curierat a materialelor clasificate. De asemenea se propun o serie de 
intervenţii legislative care să permită scoaterea unor produse din rezerva de 
stat cu titlu gratuit pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul 
apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru protecţia 
foştilor demnitari prin mijloacele SPP. 
 2.  Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1107/15.10.2015, a 
avizat favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
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3 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
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 23 deputaţi din totalul de 26 

de membri. 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, domnii Ion Mihai, director adjunct ORNISS şi 
Ciprian Caralicea, secretar general al Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat. 

 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 8 decembrie 2015, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 
adoptare a acestui proiectul de Lege cu amendamentul admis cuprins în 
anexă.   
  
 

 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

 
Ion RĂDUCANU 
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ANEXA 
 

Amendamente  admise 
 

 
Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

1.  

 
_ 

Titlul legii 
 
                      LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 
43/2015 privind unele măsuri 
pentru asigurarea mijloacelor de 
transport destinate activităţii de 
curierat a materialelor clasificate 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

nemodificat 

 

2.  

 
 
_ 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a  
Guvernului nr. 43 din 14 
octombrie 2015 privind unele 
măsuri pentru asigurarea 
mijloacelor de transport 
destinate activităţii de curierat a 
materialelor clasificate şi pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 785 din 21 
octombrie 2015, cu următoarele 
modificări: 

nemodificat 
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

3.  

Titlul O.U.G. nr. 43/2015 
 
Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului 
privind unele măsuri pentru asigurarea 
mijloacelor de transport destinate 
activităţii de curierat a materialelor 
clasificate şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 
 

nemodificat 

 
 
nemodificat 

 

4.  

Art. 1 
(1) Se aprobă achiziţionarea de către 
Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în 
continuare ORNISS, a două mijloace de 
transport auto, prin derogare de la 
prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice 
şi instituţiile publice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 247/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(2)Pentru mijloacele de transport auto 
achiziţionate potrivit alin. (1) consumul 
lunar de carburanţi este de 500 
litri/autoturism. 
(3)Cheltuielile necesare achiziţionării 
mijloacelor de transport auto prevăzute 
la alin. (1) se suportă din bugetul 

 nemodificat nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
ORNISS, în limita fondurilor aprobate 
pe anul 2015 cu această destinaţie. 

5.  

Art. 2 
După achiziţionarea mijloacelor de 
transport auto prevăzute la art. 1, 
autoturismele aflate în parcul auto al 
ORNISS, achiziţionate potrivit 
prevederilor art. 10 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 52/2005 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
curierat pentru materialele NATO 
clasificate, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 342/2005, sunt transmise fără 
plată în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 841/1995 privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, 
cu modificările ulterioare. 

nemodificat nemodificat  

6.  

Art. 3 
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 modifică şi se 
completează după cum urmează: 

nemodificat nemodificat  

7.  

1.La articolul 5 alineatul 1, litera d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"d) pentru situaţii excepţionale motivate 
de instituţiile cu atribuţii în domeniul 

nemodificat nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
apărării, ordinii publice şi securităţii 
naţionale, cu titlu gratuit, prin hotărâre a 
Guvernului." 

8.  

2. După articolul 54 se introduc 3 noi 
articole, articolele 55-57, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 55 
Până la data de 31 decembrie 2015 
inclusiv, pentru produsele accizabile 
aflate în antrepozitul fiscal al 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale, care se 
scot de la rezervele de stat în condiţiile 
art. 5 alin. 1 lit. d), se aplică regimul 
taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor 
prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
contravaloarea taxei pe valoarea 
adăugată şi a accizelor aferente 
produselor accizabile se suportă de către 
instituţiile beneficiare. 
Până la data de 31 decembrie 2015 
inclusiv, pentru produsele energetice 
prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) 
din Legea nr. 571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, care se scot de 
la rezervele de stat în condiţiile art. 5 
alin. 1 lit. d), nu se aplică prevederile 

nemodificat nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, termenul de 
plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 
20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 56 
După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, 
pentru produsele accizabile aflate în 
antrepozitul fiscal al Administraţiei 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale, care se scot de la 
rezervele de stat în condiţiile art. 5 alin. 
1 lit. d), se aplică regimul taxei pe 
valoarea adăugată şi al accizelor 
prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, iar contravaloarea taxei pe 
valoarea adăugată şi a accizelor aferente 
produselor accizabile se suportă de către 
instituţiile beneficiare. 
După data de 1 ianuarie 2016 inclusiv, 
pentru produsele energetice prevăzute la 
art. 355 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 
227/2015, care se scot de la rezervele de 
stat în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. d), nu 
se aplică prevederile art. 345 alin. (3) 
din Legea nr. 227/2015, termenul de 
plată a accizelor fiind cel prevăzut la art. 
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
345 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. 
Art. 57 
Pentru produsele accizabile scoase de la 
rezervele de stat până la data de 31 
decembrie 2015 inclusiv, în aplicarea 
art. 55, iar după data de 1 ianuarie 2016 
inclusiv, în aplicarea art. 56, 
Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale emite facturi 
pe care se menţionează că nu se achită 
contravaloarea bunurilor scoase cu titlu 
gratuit, ci numai contravaloarea 
accizelor, în cazul în care acestea sunt 
datorate, şi a taxei pe valoarea 
adăugată." 

9.  

3. La articolul 8, după alineatul 3 se 
introduce un nou alineat, alineatul 4, cu 
următorul cuprins: 
"În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 1 
lit. d), fondurile necesare reîntregirii 
stocurilor vor fi finanţate de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Afacerilor Interne - Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat şi 
Probleme Speciale." 

nemodificat nemodificat  

10.  

Art. 4. - Legea nr. 191/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului 
de Protecţie şi Pază, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nemodificat nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum 
urmează: 

11.  1. La articolul 14, alineatul (3) se 
abrogă. 

nemodificat nemodificat  

12.  

2. La articolul 14, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării, Serviciul de 
Protecţie şi Pază poate asigura protecţie 
unor demnitari şi foşti demnitari, alţii 
decât cei prevăzuţi la alin. (2), precum şi 
altor persoane, la cererea acestora." 

nemodificat nemodificat  

13.  

3. La articolul 14, după alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, alineatul (5), 
cu următorul cuprins: 
 
"(5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate 
asigura protecţie şi preşedinţilor de 
partide parlamentare, stabiliţi potrivit 
alin. (2)." 
 

1. La articolul 4, punctul 3 se 
abrogă. 

1. La articolul 4 punctul 3, 
alineatul (5) al articolului 14 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"(5) Serviciul de Protecţie şi 
Pază poate asigura protecţie şi 
preşedinţilor de partide 
parlamentare, stabiliţi potrivit 
alin. (2), la cererea acestora." 

 
(Autor: Comisia pentru 

apărare) 

 
 
 
 
 
 

Prevedere similară cu 
cea de la alineatul 
precedent.  

14.  4. La articolul 17, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

nemodificat nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
"(6) Răspunderea materială a 
conducătorilor auto aflaţi în misiuni 
operative pentru prejudiciile rezultate 
din avarierea autovehiculelor Serviciului 
de Protecţie şi Pază se stabileşte, în 
condiţiile legii, ca urmare a efectuării 
cercetării administrative. În situaţia în 
care nu se stabileşte răspunderea în 
sarcina conducătorului auto, prejudiciile 
sunt suportate de către Serviciul de 
Protecţie şi Pază." 

15.  

5. La articolul 19, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(4) Cu aprobarea Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării, Serviciul de 
Protecţie şi Pază poate iniţia, organiza şi 
desfăşura activităţi de cooperare, 
instruire şi pregătire cu organisme şi 
instituţii din străinătate." 

nemodificat nemodificat  

16.  

6. La articolul 19, după alineatul (6) se 
introduce un nou alineat, alineatul (7), 
cu următorul cuprins: 
 
 
"(7) Serviciul de Protecţie şi Pază poate 
beneficia, potrivit reglementărilor în 
vigoare, la activităţile de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi 
inovare în domeniul securităţii, în cadrul 

2. La articolul 4 punctul 6 
articolul 19, alineatul (7) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(7) Serviciul de Protecţie şi 
Pază poate beneficia, potrivit 
reglementărilor în vigoare, 
pentru activităţile de cercetare 
ştiinţifică, dezvoltare 

2. La articolul 4 punctul 6, 
alineatul (7) al articolului 19 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
nemodificat 

tehnică legislativă 
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
programelor finanţate şi cofinanţate de 
către Comisia Europeană, de fonduri 
structurale, fonduri naţionale sau alte 
mecanisme financiare, în cadrul unor 
consorţii cu participare internaţională, 
sau ca unic aplicant." 
 

tehnologică şi inovare în 
domeniul securităţii, în cadrul 
programelor finanţate şi 
cofinanţate de Comisia 
Europeană, de fonduri 
structurale, fonduri naţionale sau 
alte mecanisme financiare, în 
cadrul unor consorţii cu 
participare internaţională, sau ca 
unic aplicant." 

17.  

7. La articolul 22, după litera e) se 
introduce o nouă literă, litera f), cu 
următorul cuprins: 
 
 
"f) planifică, derulează şi 
implementează proiecte finanţate şi 
cofinanţate din fonduri europene, 
naţionale sau alte mecanisme financiare, 
cu parteneri interni şi externi sau pin 
alte modalităţi prevăzute de lege." 
 

3. La articolul 4 punctul 7 
articolul 22, litera f) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
"f) planifică, derulează şi 
implementează proiecte finanţate 
şi cofinanţate din fonduri 
europene, naţionale sau alte 
mecanisme financiare, 
împreună cu parteneri interni şi 
externi sau prin alte modalităţi 
prevăzute de lege." 

3. La articolul 4 punctul 7, 
litera f) a articolului 22 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
nemodificat 

tehnică legislativă 

18.  

8. La articolul 30, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alineatul (2), 
cu următorul cuprins: 
"(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) 
dispun măsuri pentru achiziţionarea, în 
condiţiile legii, a mijloacelor tehnice 

nemodificat nemodificat  
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Nr 
crt 

Text act normativ de bază 
OUG nr. 43/2015 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
pentru organizarea şi controlul accesului 
şi vor asigura activitatea de service a 
acestora." 

19.  

9. La articolul 31, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 31 
(1) Activitatea Serviciului de Protecţie 
şi Pază constituie secret de stat." 

4. La articolul 4, punctul 9 se 
abrogă. 

nemodificat  

20.  

10. După articolul 31 se introduce un 
nou articol, articolul 311, cu următorul 
cuprins: 
"Art. 311 
Serviciul de Protecţie şi Pază stabileşte, 
prin ordin al conducătorului instituţiei, 
propriul sistem de însemne onorifice." 

nemodificat nemodificat  
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