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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 

aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de 

Statistică – România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 

de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică, transmis spre 

dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 627/2022 din 17 octombrie 2022, înregistrată sub 

nr. 4c-1/572 din 18 octombrie 2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

  Costel Neculai DUNAVA 
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  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                       Comisia pentru politică economică,                                   Nr. 4c-1/572                 

          reformă şi privatizare                                                  PL-x 627/2022 

 

                                                                                                 București, 31.10.2022 

 

 

 

 

                                            

 RAPORT 

                                                                  asupra  

proiectului de Lege privind aprobarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 

precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării 

Institutului Naţional de Statistică – România în calitate de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în cadrul 

Institutului Internaţional de Statistică 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 

aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de 

Statistică – România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de 

membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică, transmis cu adresa 

nr. PL-x 627/2022 din 17 octombrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/572 din                                        

18 octombrie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                  

art. 92 alin. (9) pct. 1 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 10 octombrie 2022.               

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 982 din 29 august 2022, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanţă, cu observaţii şi propuneri. 
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Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului                              

nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică – România în 

calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi de membru instituţional în 

cadrul Institutului Internaţional de Statistică. 

Prezentul act normativ vizează, printre altele, punerea în aplicare a măsurilor ce 

derivă din deţinerea statutului de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanţă 

în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, respectiv 

aprobarea achitării cotizaţiilor ce decurg din această calitate, aferente anului 2022, precum 

şi pentru următorii ani în care România va avea calitatea de asociat în cadrul Comitetului 

de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

inițiativa legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 31 octombrie 2022. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă                        

şi privatizare au participat la dezbateri 13 deputaţi. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea                  

Institutului Naţional de Statistică, domnul președinte Andrei Tudorel. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 

spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului                  

nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării 

Institutului Naţional de Statistică – România în calitate de asociat în cadrul Comitetului 

de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică şi de membru instituţional în cadrul Institutului Internaţional de Statistică,                

în forma adoptată de Senat.  

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

legilor ordinare. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                         SECRETAR                                      

                                                                                                                                                                                                     

 Costel Neculai DUNAVA                                                           KELEMEN Attila 
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