
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                                         București, 20.02.2023 
  publică și siguranță națională                                                                               PL-x nr. 43/2023   
       Nr. 4c-15/38/08.02.2023 

 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

AVIZ 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia 
pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru 
sănătate şi familie, Comisia pentru învăţământ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru tineret şi sport au fost sesizate, 
spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 43 
din 08.02.2023 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională sub 
nr. 4c-15/38 din 08.02.2023. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, deputaţii şi-au 
înregistrat prezenţa conform listei de prezenţă. 

Conform dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au examinat, în şedinţa din 20.02.2023, şi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să transmită Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială un aviz favorabil asupra Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

Conform prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, Proiectul de Lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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