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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 41/1994  privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de 

lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative 
 

 

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

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere 

și avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994  

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri 

organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru 

modificarea unor acte normative. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este  Cameră 

decizională. 

Prezentul proiect de lege vizează completarea anexelor nr.l şi 2.2 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994, în sensul introducerii unui nou număr 

curent în lista „III Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România 

a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor 

instituţii centrale”, respectiv în lista „Cotizaţii la alte organisme 

internaţionale” subcapitolul „Academia Română” în vederea punerii în 

valentina.rotaru
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aplicare a măsurilor ce derivă din deţinerea statutului de membru a Academiei 

Române la Federaţia Europeană a Institutelor Naţionale pentru Limbă.  

De asemenea este vizată și desființarea Departamentului pentru 

dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură din 

cadrul aparatului de lucru al Guvernului. 

Comisia a dezbătut proiectul de lege menționat mai sus, în ședința  din 

data de 7 iunie 2022. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 

expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați  dl.            

Attila Gyorgy, Secretar de Stat și dl. Nicu Popescu, director general, ambii din 

cadrul Ministerului Finanțelor.   

În cursul dezbaterii, a fost depus un amendament care a fost respins prin 

vot de către deputații membri ai Comisiei. Amendamentul respins se regăsește 

în Anexa la acest Aviz. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate 

de voturi, întocmirea unui aviz favorabil. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

 

 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Valentina Rotaru 

 

 



Anexă  

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text ordonanţă 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. admiterii   

2.respingerii 

Camera 

decizională  

1.  

 

 

 

Art. 2- (2) Posturile structurii 

care se desfiinţează potrivit alin. 

(1) se preiau de către 

Secretariatul General al 

Guvernului. 

 

La articolul 2, alineatul (2) 

se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

  

Art. 2 - (2) Posturile 

structurii care se 

desființează potrivit alin. (1) 

se preiau de către 

Secretariatul General al 

Guvernului, și nu pot fi mai 

multe de 10.  

 

Autor amendament: deputat 

Victor Ilie, grup USR 

1. Conform art. 5 alin. (1) din HG 

474/2019, abrogată prin OUG 49/2022, 

numărul maxim de posturi este 10. 

Considerăm oportună păstrarea acestei 

limitări într-un text de lege, pentru a 

ține sub control cheltuielile publice cu 

salariile.  

 

2. Prin vot 
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