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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 
servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanțe 
și bănci, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi bugetare, transmis cu adresa nr. P.L.x.626/2022 din 17 
octombrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/661 din 17 octombrie 2022.         
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.991/30.08.2022, avizează favorabil proiectul 
de ordonanță, cu observații și propuneri.    
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 10 octombrie 2022.       
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale la bugetul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, 
denumită, în continuare, OCDE, în cuantumul care va fi stabilit anual de organizaţie 
pe întreaga perioadă de desfăşurare a procesului de aderare a României, precum şi 
plata facturilor anuale aferente cheltuielilor ocazionate de procesul de aderare a 
României la OCDE, din bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Totodată, proiectul 
vizează constituirea cadrului normativ pentru implementarea unor programe privind 
asigurarea unei baze materiale adecvate prin dotarea cu echipamente şi aparatură 
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specifică necesară desfăşurării activităţii în condiţii optime a SRI, SIE, STS, SPP, 
MAN şi MAI.  

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 06 decembrie 
2022. 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultant, Alexandra Zorilă 


