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                 Vă înaintăm alăturat raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea 
Ordonanţei 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 trimis spre dezbatere în fond Comisiei 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
învățământ, cu adresa nr. PLx.270/2022 din 16 mai 2022. 
 
              

 
PREŞEDINTE  

Simona BUCURA-OPRESCU  

 

    PREŞEDINTE  

Natalia-Elena INTOTERO 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei 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 administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru învățământ 

au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2022 pentru completarea Ordonanţei 

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, trimis cu adresa nr. PLx.270/2022 din 16 mai 

2022 și înregistrat cu nr. 4c-7/316/2022, respectiv cu nr. 4c-11/177/2022. 

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

ședința din 11 mai 2022. 
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           Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisia a analizat avizul favorabil 

al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură, avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul 

favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii și avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexelor nr.l şi 

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

curent în lista „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 aplicare a măsurilor ce derivă din deţinerea statutului 

de membru a Academiei Române la Federaţia Europeană a Institutelor Naţionale 

pentru Limbă. 

 Potrivit prevederilor art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

 Membrii Comisiei pentru învățământ au examinat proiectul de lege, în 

ședințele din data de 8 și 15 iunie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți 19 

deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 

 Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 13 septembrie 2022. La lucrările 

Comisiei și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2022 pentru 
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completarea Ordonanţei 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 forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE  
Simona BUCURA - OPRESCU  

 
 
 
 
 

    PREŞEDINTE  
  Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR,  
Christine THELLMANN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    SECRETAR,  
    Filip HAVÂRNEANU 

 

Şef serviciu, Cristian BITEA  
Consilier parlamentar, Sergiu PAHONȚU

Șef birou Ioana Florina MÎNZU 
Consilier parlamentar, Monica TUDOR

 


