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Către, 

 

  Comisia pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor  

   Domnului Președinte, Ioan Sabin SĂRMAȘ 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

  Domnului Președinte, Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 
   

  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri 

pentru participarea României la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare trimis, 

spre dezbatere şi examinare în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu adresa nr. 

PL-x. 759/2022 din 12 decembrie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, 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.149/2022 privind unele măsuri pentru participarea României 

la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare 
 

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

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, şi Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură 

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

Guvernului nr.149/2022 privind unele măsuri pentru participarea României la 

Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare trimis, cu adresa nr. PL-x 759 din 12 

decembrie 2022 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională sub nr. 4c-15/443 din 12.12.2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 

participarea României la Fondul Alianţei Nord-Atlantice de Inovare, prin sprijinirea 

dezvoltării de capabilităţi în domeniul tehnologiilor emergente şi disruptive în cadrul 

NATO. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Proiectul de lege în 

şedinţa din data de 7 decembrie 2022. 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a avut în vedere: 



− avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ (nr. 1205 

din 04.11.2022); 

− avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social (5903/20.09.2022); 

− avizul favorabil al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (Hotărâre nr.163 

din 19.10.2022) ; 

−  avizul favorabil al Comisiei pentru știință și tehnologie (4c-24/196/2022 din 

19 decembrie 2022). 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 

deputaţii şi-au înregistrat prezenţa deputați conform listei de prezenţă. În 

conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a participat domnul 

Marius Viorel Poșa secretar de stat în cadrul MCID. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

Conform dispoziţiilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat Proiectul de lege în şedinţa 

din 7 februarie 2023 şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaților adoptarea acestuia în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, Proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

          PREŞEDINTE                                                                       SECRETAR 

Laurenţiu-Dan LEOREANU                                                     Dumitru RUJAN 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Întocmit, 

Consilier parlamentar, Florin Danciu 

 


