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Domnului deputat Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

Președinte, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri 

pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 

naţională de apărare, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională, cu adresa PL-x nr. 258 din 11 mai 2022. 

Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Mihai FIFOR 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate spre dezbatere 

în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru 

diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 

naţională de apărare, transmis cu adresa PLx nr. 258 din 11 mai 2022 și înregistrat 

la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/160 din 

12 mai 2022. 

Ordonanța de urgență care face obiectul proiectului de lege aflat în dezbatere 

reglementează 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.  

Senatul, în calitate de primă  Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege, 

în ședința din 9 mai 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, conform 

avizului cu nr.340/30.03.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de ordonanță, 

conform avizului cu nr.1809/29.03.2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 7 iunie 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
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În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.45/2022 privind unele măsuri pentru 

diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria 

naţională de apărare, în forma transmisă de către Biroul Permanent. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 
 SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

VICEPREŞEDINTE, 

Mihai FIFOR 


