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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii şi servicii               Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională

Nr.23/122/2010                                                Nr.32/144/2010
 

 
                                                           Bucureşti, 1.10.2012 

PLx 220/2010 
 
 

 
Către,  

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, trimis, spre dezbatere în procedură de urgenţă, Comisiei 
pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
cu adresa nr. PL-x 220 din 3 mai 2010. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

        
PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 

 
Iulian IANCU George SCUTARU 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate 
pentru dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 
privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, transmis cu adresa nr. PLx 220 din 3 mai 2010 şi înregistrat cu nr. 23/122, respectiv 32/144 din 5 mai 
2010. 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.84/05.02.2010) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare (nr.21/152/11.05.2010) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.223/12.05.2010) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.PLx220/11.05.2010) 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          
nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul stimulării investiţiilor străine în anumite ramuri ale economiei şi identificarea de noi domenii prioritare a căror 
dezvoltare va permite crearea de noi locuri de muncă. 

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi cu art.92 alin.(9) punctul 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate ale celor două comisii sesizate în fond, la 
data de 25 septembrie 2012 de către Comisia pentru industrii şi servicii, respectiv 26 mai 2010 şi 1 octombrie 2012 de către 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

La lucrări au fost prezenţi, din partea Comisiei pentru industrii şi servicii, 27 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri 
ai comisiei şi din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 18 deputaţi din totalul de 23 deputaţi 
membri ai comisiei. 

La dezbaterile asupra proiectului de lege au participat, din partea Ministerului Apărării Naţionale – domnul  Dan Tătaru, 
secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul iar din partea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială: dl. 
Florentin Creangă - preşedinte.  

Având în vedere avizele favorabile asupra proiectului de lege ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi 
propunerile deputaţilor în cadrul dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prezentate în Anexe. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
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I.   A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.7/2010 Text adoptat de Senat Amendamente admise Motivaţii 
 

0 1 2 3 4 

1.  Titlul legii 
LEGE 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.7/2010 
pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.189/2002 privind 

operaţiunile compensatorii 
referitoare la 

 contractele de achiziţii 
pentru nevoi de apărare, 

ordine publică şi siguranţă 
naţională 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.7 din 10 
februarie 2010 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2002 
privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la 
 contractele de achiziţii 
pentru nevoi de apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.136 
din 1 martie 2010. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 7 din 10 
februarie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de 
apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.136 din 1 martie 
2010, cu următoarea completare:  
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3. Titlul ordonanţei de urgenţă 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind 

operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

Nemodificat Nemodificat  

4. Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 189/2002 privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
354/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Nemodificat Nemodificat  

5.  
 
Text OUG nr.189/2002 
 
 
 
 
Art. 5. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe 
de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea 
obligaţiei de compensare rezultate din 
atribuirea unui contract de achiziţie de pe 
piaţa externă de produse, servicii sau lucrări 
necesare domeniului apărării, ordinii publice 
şi siguranţei naţionale, a cărui valoare 
depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane 
de euro. 
 
(2) Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică şi în cazul în care un 

 - La articolul I, înainta punctului 1, se 
introduce un nou punct, cu următorul 
cuprins: 
 
 “Articolele 5 şi 51 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
«Art. 5. - (1) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică pentru 
îndeplinirea obligaţiei de compensare 
rezultate din atribuirea unui contract de 
achiziţie de pe piaţa externă de produse, 
servicii sau lucrări necesare domeniului 
apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, a cărui valoare depăşeşte, 
individual sau cumulat, două milioane de 
euro. 
(2) Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică şi în cazul în care un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară 
micşorarea pragului 
valoric în vederea 
stimulării 
investiţiilor. 
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operator economic român, pentru realizarea 
obiectului unui contract de achiziţie în 
domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa 
externă produse, servicii sau lucrări a căror 
valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 
milioane de euro. 
 
(3) Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică pentru îndeplinirea 
obligaţiei de compensare rezultate din 
încheierea unui acord-cadru privind achiziţia 
de pe piaţa externă de produse, servicii sau 
lucrări necesare domeniului apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale a căror 
valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 
milioane de euro. 
 
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică şi în cazul în care un 
operator economic român, pentru realizarea 
obiectului unui acord-cadru în domeniul 
apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, cumpără de pe piaţa externă 
produse, servicii sau lucrări a căror valoare 
depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane 
de euro. 
Art. 51. - Prevederile art. 5 nu se aplică în 
cazul achiziţiilor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile acordate Guvernului 
României, pentru suma finanţată. 
 
 

operator economic român, pentru 
realizarea obiectului unui contract de 
achiziţie în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale, cumpără 
de pe piaţa externă produse, servicii sau 
lucrări a căror valoare depăşeşte, 
individual sau cumulat, două milioane de 
euro. 
(3) Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică pentru îndeplinirea 
obligaţiei de compensare rezultate din 
încheierea unui acord-cadru privind 
achiziţia de pe piaţa externă de produse, 
servicii sau lucrări necesare domeniului 
apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale a căror valoare depăşeşte, 
individual sau cumulat, două milioane de 
euro. 
(4) Prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă se aplică şi în cazul în care un 
operator economic român, pentru 
realizarea obiectului unui acord-cadru în 
domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa 
externă produse, servicii sau lucrări a 
căror valoare depăşeşte, individual sau 
cumulat, două milioane de euro. 
Art. 51. - Prevederile art. 5 nu se aplică în 
cazul achiziţiilor finanţate din fonduri 
externe nerambursabile acordate 
Guvernului României, pentru suma 
finanţată, precum şi în cazul 
contractelor atribuite de un guvern 
altui guvern.»” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
prevederile OUG 
nr.114/2011 
 

6. 1. La articolul 8, alineatul (13) se abrogă. 
 

Nemodificat Nemodificat   
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7. 2. La articolul 23, alineatele (4) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
."(4) Angajarea şi creditarea operaţiunilor 
compensatorii realizate în avans se fac în 
conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă. La creditarea 
operaţiunilor compensatorii în avans se aplică 
multiplicatorii de compensare prevăzuţi în 
anexa care face parte integrantă din prezenta 
ordonanţa de urgenţă. 
 (5) Creditele acumulate în avans se menţin în 
contul firmei care le-a realizat pe o perioadă 
de maximum 7 ani de la creditare." 
 
 

Nemodificat Nemodificat  

8. 3. La articolul 23, după alineatul (5) se 
introduc două noi alineate, alineatele (6) şi 
(7), cu următorul cuprins: 
"(6) Pentru îndeplinirea obligaţiei de 
compensare asumate prin contractul de 
achiziţie, un contractant nu poate utiliza 
credite de compensare obţinute ca urmare a 
transferului de credite de compensare în avans 
de la terţi în proporţie mai mare de 30% din 
valoarea obligaţiei de compensare asumate 
pentru acea categorie, cu excepţia cazului în 
care respectivele credite provin de la un terţ 
care face parte din acelaşi grup de companii 
cu contractantul. 
 (7) Un contractant, pentru îndeplinirea 
obligaţiei de compensare asumate prin 
contractul de achiziţie, nu poate utiliza pentru 
o categorie credite de compensare rezultate ca 
urmare a transferului sau a transformării de 
credite de compensare în avans, cumulat, în 
proporţie mai mare de 50% din valoarea 
obligaţiei de compensare asumate pentru 
fiecare categorie, cu excepţia cazului în care 

Nemodificat Nemodificat  
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respectivele credite provin de la un terţ care 
face parte din acelaşi grup de companii cu 
contractantul." 
 

9. După articolul 54 se introduce anexa 
"Domeniile prioritare care pot beneficia de 
operaţiuni compensatorii în avans şi 
ierarhizarea acestora prin multiplicatori de 
compensare" prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

Nemodificat Nemodificat 
  

 
 
 

 
 
 
. 
 
 
 

10. Art. II. - Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 
nr. 189/2002 privind operaţiunile 
compensatorii referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
354/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin prezenţa ordonanţa de 
urgenţă, se va republica după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

Nemodificat Nemodificat   

11. ANEXA
Domeniile prioritare care pot beneficia de 

operaţiuni compensatorii în avans şi 
ierarhizarea acestora prin multiplicatori de 

compensare 
OPERAŢIUNI COMPENSATORII ÎN 
AVANS 
I. Investiţii 
a) Achiziţia de acţiuni, în cadrul procesului de 
privatizare, ale unui operator economic român 

Nemodificat Nemodificat  
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0,5-3,0 
b) Achiziţia de acţiuni sau aportul în bani la 
capitalul social al unui operator economic 
român 0,5-3,0 
c) Aport în natură la capitalul social al unui 
operator economic român 0,5-3,0 
d) Achiziţia de active corporale, numai cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 
 (i) societatea comercială achizitoare să fie 
persoană juridică română; 
 (ii) valoarea investiţiei să depăşească 
echivalentul în lei a 5 milioane euro; 
(iii) investiţiile să fie realizate din surse 
externe şi să fie menţinute pentru o perioadă 
de cel puţin 5 ani de la realizarea acestora. 
0,5-3,0 
II. Cumpărare de produse realizate în 
România 
a) Cumpărare de produse şi servicii realizate 
în domeniul aerospaţial; 0,5-1,4 
b) Cumpărare de produse servicii şi lucrări 
realizate în alte domenii care nu sunt incluse 
la lit. a). 0,5-1,3 
III. Asistenţă în marketing 
a) Efectuarea de cursuri de pregătire pentru 
formarea profesională a angajaţilor unui 
operator economic român şi acordarea de 
asistenţă tehnică 0,5-1,5 
 
Notă: 
Valorile multiplicatorilor de compensare vor 
fi stabilite de Oficiul de Compensare având în 
vedere importanţa şi complexitatea 
operaţiunii compensatorii în avans propuse. 
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II. AMENDAMENT RESPINS 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.7/2010 Amendamente propuse/Autorul Motivaţia susţinerii/respingerii 
 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
1 ANEXA

Domeniile prioritare care pot 
beneficia de operaţiuni 

compensatorii în avans şi 
ierarhizarea acestora prin 

multiplicatori de compensare 
OPERAŢIUNI COMPENSATORII ÎN 
AVANS 
I. Investiţii 
............................................................... 
d) Achiziţia de active corporale, 
numai cu îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii: 
  
 
 
 

ANEXA 
Domeniile prioritare care pot 

beneficia de operaţiuni compensatorii 
în avans şi ierarhizarea acestora prin 

multiplicatori de compensare 
 
OPERAŢIUNI COMPENSATORII ÎN 
AVANS 
I. Investiţii 
................................................................. 
d) Achiziţia de active fixe, numai cu 
îndeplinirea cumulativă a următoarelor 
condiţii: 
  
Dep. Mircea Nicu Toader - PD-L 

 
I. Recunoaşterea ca operaţiuni 
compensatorii în avans a formelor de 
investiţii străine este de natură a stimula 
atragerea de capital străin în economia 
românească. În vederea evitării unui 
tratament diferenţiat, în cadrul diferitelor 
forme de investiţii străine se impune 
susţinerea, prin recunoaşterea ca operaţiuni 
compensatorii în avans, atât a investiţiilor în 
active corporale, cât şi a investiţiilor în 
active necorporale. Procedându-se astfel, pe 
de o parte, se elimină o potenţială problemă 
generată de distincţia artificială între active 
corporale şi necorporale şi, pe de altă parte, 
se stimulează intrarea în economia 
românească a brevetelor şi licenţelor de 
fabricaţie - active necorporale - cu efecte 
benefice în ceea  ce priveşte creşterea 
gradului de compexitate şi competitivitate a 
produselor rezultate. 
 

 
 
 
Camera 
Deputaţilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
PREŞEDINTE, 

 
Iulian IANCU 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

George SCUTARU 

 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                                                                     şef serviciu, 
Silvia Vlăsceanu                                                                                                                                                                                                                                             Daria Cotoc                
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