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     Nr.4c-3/281/2020 
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 

operaţiuni cu produse militare 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și art.115 alin(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură de 
urgență,  pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională, care  este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, transmis cu adresa nr. 
P.L.x.368/2020 din 11 iunie 2020, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/281 din 11 iunie 2020. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.433/06.05.2020, avizează favorabil proiectul de Lege, 
cu observații și propuneri. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în ședința din 
10 iunie 2020. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr.87 din 14.08.2018, avizează 
favorabil proiectul de Lege.  
 Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor 
operaţiuni cu produse militare, republicată, în principal, în scopul îmbunătățirii dispozițiilor 
referitoare la sancțiunile aplicabile. 
 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în ședința online a comisiei din 05.10.2020.  
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 

SORIN-IOAN BUMB 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ovidiu Fulga  
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