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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 
  
 

BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii 

nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț 

internațional cu bunuri, trimis spre examinare pe fond, Comisiei pentru industrii 

și servicii și Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare cu adresa 

nr.PLx.97/2022 din 14 martie 2022. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 

 
    PREȘEDINTE,           PREȘEDINTE, 
   

 
   Sándor Bende      Costel Neculai Dunava 

 
 

Comisia pentru industrii și servicii 
 
București, 09.06.2022 
Nr. 4c-3/181/2022 

 Comisia pentru politică economică, 
reformă și privatizare 
București, 09.06.2022 
Nr. 4c-1/100 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
 

 
  

 

 
 
 

 
R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și 

funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri 

 
 

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

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii și Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind 

organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu 

bunuri, transmis cu adresa nr.P.L.x. 97/2022 din 14 martie 2022, înregistrat la 

Comisia pentru industrii și servicii sub nr.4c-3/181/2022 din 14 martie 2022, iar 

la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr.4c-1/100 din 

22 martie 2022. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.89/28.01.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

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

lege în ședința din 7 februarie 2022. 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci, cu avizele nr.4c-3/13 din 29 martie 2022, respectiv nr.4c-2/224 

din 30 martie 2022, au avizat favorabil proiectul de lege. 

  Ordonanța de urgență supusă adoptării are ca obiect de 

reglementare modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea și funcționarea 

sistemului statistic de comerț internațional de bunuri, în scopul producerii 

statisticilor privind schimburile de bunuri dintre România și celelalte state 

membre ale Uniunii Europene, precum și schimburile de bunuri ale României cu 

state terțe, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2019/2152 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind 

statisticile europene de întreprindere, de abrogare a 10 acte juridice în domeniul 

statisticilor de întreprindere, cu modificările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat 

proiectul de lege în ședința din data de 30 mai 2022, iar membrii Comisiei 

pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în ședința din data 8 

iunie 2022. 

La lucrările Comisei pentru apolitică economică, reformă și 

privatizare a participat, în calitate de invitat, din partea Institutului național de 

Statistică domnul Romi Mihaescu – secretar general, iar la lucrările Comisiei 

pentru industrii și servicii au participat, în calitate de invitați, din partea 

Institutului Național de Statistică domnul Tudorel Andrei – președinte, iar din 

partea Ministerului Finanțelor doamna Simona Mățăoanu – consilier și domnul 

Cristian Dincă – consilier. 

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și 

privatizare au fost prezenți 17 deputați din total de 19 deputați, iar la cele ale 

Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți deputați conform listei de 

prezență. 

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
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Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind 

organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu 

bunuri, în forma adoptată de Senat. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE,    PREȘEDINTE,   
 

Sándor Bende         Costel Neculai Dunava 
 
 
 
 
 
SECRETAR,    SECRETAR, 
 

  Oana-Marciana Özmen             Gheorghe Șoldan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  Isabela-Patricia Robe     Șef serviciu, Lidia-Graziella Segărceanu 
          


