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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

Comisia pentru apărare, ordine                                                 București, 21.03.2023 

  publică și siguranță națională                                                       PL-x nr. 71/2023   

       Nr. 4c-15/57/15.02.2023 
 

Către, 

  Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  

   Domnului Președinte, Ioan Sabin SĂRMAȘ 

 

Comisia pentru industrii și servicii 

Domnului Președinte, Sandor BENDE 

   

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2022 privind 

sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la 

proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European 

de Apărare (EDF), transmis spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, 

Comisiei pentru industrii și servicii, Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu 

adresa nr. PLx nr. 71 din 15 februarie 2023. 

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

din categoria legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE 

Laurenţiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în 

România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar 

prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF) 

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

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în 

România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar 

prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF), trimis cu adresa nr. PL-

x nr.71/2023 din 15 februarie 2023. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 13 februarie 2023. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională a avut în vedere: 

- avizul favorabil, cu observații și propuneri, al Consiliului Legislativ transmis cu nr. 

1389/13.12.2022; 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie nr. 4c-24/15/2023 din 6 

martie 2023; 

- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social transmis cu nr. 7329/22.11.2022; 

- avizul favorabil al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, conform Hotărârii nr. 

208 din 12.12.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal necesar 

aplicării în spaţiul juridic naţional a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2021/697 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a Fondului 

European de Apărare şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1092, în contextul 

îndeplinirii de către România a obligaţiilor ce-i revin, derivate din calitatea sa de stat 

membru al UE. 

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

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de act normativ în 

şedinţa din data de 20 martie 2023. La ședința Comisiei au fost prezenți deputați 

conform listei de prezență. În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la lucrările Comisiei au participat, în 

calitate de invitați, din partea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, 

domnul Marius Poșa - subsecretar de stat, iar din partea Ministerului Apărării 

Naționale domnul Eduard Bachide – secretar de stat. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea 

entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de 

colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare 

(EDF), în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

          PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                     Dumitru RUJAN 

 

 

 
 

 

Întocmit, 
Consilier parlamentar, Florin Danciu 


