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BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei măsuri 

financiar-fiscale şi bugetare, transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, pentru dezbatere pe fond, cu adresa nr. 

PLx.595 din 11 octombrie 2022.  

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

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

 

Cătălin DRULĂ 

 

 

 

laura.gheorghe
Conform cu originalul
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RAPORT COMUN 

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2022 

privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, au fost sesizate, prin adresa nr. 

PLx.595 din data de 11 octombrie 2022, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei 

măsuri financiar-fiscale şi bugetare. 

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 

şedinţa din data de 5 octombrie 2022.  

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ şi ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Proiectul de Lege reglementează crearea cadrului legal pentru asigurarea surselor 

de finanţare a anumitor cheltuieli generate de reprezentarea României în Consiliul 

Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale, în perioada octombrie 2022 - septembrie 
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2025. Astfel, plata chiriei şi a utilităţilor aferente biroului din sediul Organizaţiei 

Aviaţiei Civile Internaţionale, precum şi plata serviciilor de comunicaţii, pentru perioada 

1 octombrie 2022 - 30 septembrie 2025, când România va face parte din Consiliul 

OACI, să fie suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii, capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 20- Bunuri şi Servicii. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat inițiativa 

legislativă în ședința, din data de 8 noiembrie 2022. 

La ședința Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au fost prezenți 

conform listei de prezență. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege, în 

ședința din 22 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 

prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege au participat, în calitate de invitați, domnul 

Sándor Gábor, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructuri. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 

două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale 

şi bugetare , în forma adoptată de către Senat. 

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

legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

SECRETAR, 

Iulius – Marian FIRCZAK 

 
Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Expert parlamentar, 

Laura Elena Gheorghe 

Cătălin DRULĂ                                                                                            

 

SECRETAR, 

Zacharie BENEDEK  

 
Consilier, 

Anca Lazăr,  

 


