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AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri 
pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 
naţională de apărare, trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgență, prin adresa nr. PLx.258 din 11 mai 2022, Camera Deputaților 
fiind Cameră decizională.  

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

 

 

                PREŞEDINTE,                                                   PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                             Laurenţiu – Dan LEOREANU 
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx.258 din 11 mai 2022, spre dezbatere pe 
fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor 
bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 9 mai 2022. 
     La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Economic şi Social, Consiliului Legislativ, Comisiei  juridice, de 
disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea 
unor măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici cu 
capital integral de stat din industria naţională de apărare, care sunt de interes 
strategic pentru statul român şi desfăşoară activităţi necesare realizării de produse 
militare, sensibile şi strategice şi serviciile aferente acestora. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au examinat proiectul de lege în şedinţe separate.   

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa desfășurată în data de 7 iunie 2022. La lucrările Comisiei 
au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 
din 10 octombrie 2022. La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de 
prezență. 

La dezbaterile acestui proiect de lege a participat, în calitate de invitat, 
doamna Daniela Nicolescu, Secretar de Stat în Ministerul Economiei. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2022 privind unele 
măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din 
industria naţională de apărare, în forma adoptată de Senat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

 
                 PREŞEDINTE,                                                     PREȘEDINTE, 
 
       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                               Laurenţiu – Dan LEOREANU 
 
 
                  SECRETAR,                                                           SECRETAR, 
 
        Iulius – Marian FIRCZAK                                          Dumitru RUJAN 
                                      
 
                                
Şef serviciu,                                                                                                                                                                                                                                                                     
Giorgiana Ene                                                                                                                                                  
 
Consilier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Simina Alexandra Mocanu                                                                                                               
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