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Legii nr.422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu

bunuri
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In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia economică, industrii şi servicii prin adresa nr. L21/2022, a fost sesizată de către Biroul 
Permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2022 pentru modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, iniţiat de Guvernul României.

Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc în şedinţa de comisie din 22 februarie 2022.
A

In conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările 
ulterioare, la dezbateri au participat reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.422/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, în scopul implementării unor măsuri de 
corelare legislativă pentru asigurarea concordanţei dispoziţiilor legii cu prevederile 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.

Astfel, prezentul proiect de lege are în vedere: modificarea dispoziţiilor alin.(l) al art.l din Legea 
nr.422/2006 în concordanţă cu noua legislaţie ce se aplică la nivelul Uniunii Europene, respectiv cu 
Regulamentul (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 noiembrie 2019; corelarea 
terminologiei utilizate cu legislaţia Uniunii Europene, în acest sens înlocuindu-se expresia 
intracomunitar/intracomunitare cu intra-UE; întrucât disponibilitatea lunară a datelor din Declaraţia 
recapitulativă privind Livrările/achiziţiile/prestările intra-UE permite transmiterea lunară şi nu trimestrială a 
acestor date de la Ministerul Finanţelor către Institutul Naţional de Statistică, pentru a facilita obţinerea 
informaţiilor pentru raportarea datelor statistice, se înlocuieşte expresia trimestrial cu lunar din cadrul 
dispoziţiilor art.3 lit.o) şi art.4 lit.e) din Legea nr.422/2006.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă, cu observaţii şi propuneri.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital. Comisia pentru afaceri europene 

şi Comisia pentru adminsistraţie publică au transmis avize favorabile.
Membrii comisiei au analizat proiectul de lege, punctele de vedere exprimate, avizele primite şi au 

hotărât în unanimitate de voturi să adopte raport de admitere, fără amendamente.
Faţă de cele prezentate. Comisia economică, industrii şi servicii supune Plenului Senatului pentru 

dezbatere şi adoptare raportul de admitere, fără amendamente şi proiectul de lege.

l



In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi 
urmează a fi supus votului în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României şi ale art.92, alin.(7), pct.l din 
Regulamentul Senatului în vigoare Senatul este prima Cameră sesizată.
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