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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  
16 martie 2021 

Nr.   4c-7/67 
 

Plx. 107/2021 
   
 
   Către, 
 

 
   BIROUL PERMANENT AL  

    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aderarea 

Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de 

Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare 

a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, transmis Comisiei pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx 107/2021 din 

17 februarie 2021. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA OPRESCU 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
Bucureşti 

  
16 martie 2021 

Nr.   4c-7/67 
 

Plx. 107/2021 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 

Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 

precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 

privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a 

Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, transmis cu 

adresa nr. PLx. 107/2021 din 17 februarie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/67 din 18 februarie 

2021. 
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Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) 

şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

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

şedinţa din 15 februarie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin.(2) din Constitutia 

României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 902 

din 1.09.2020. 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea Secretariatului General al 

Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă 

(EEAC), prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, care coordonează implementarea 

Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, la nivel naţional şi îşi 

desfăşoară activitatea în finanţarea Secretariatul General al Guvernului. Sumele necesare 

plăţii cotizaţiei anuale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului 

General al Guvernului, pentru Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

           Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 16 martie 2021. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație public ă și amenajarea teritoriului au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Matei 

Stelian – consilier superior la Departamentul petru Dezvoltare Durabilă din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aderarea 

Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3�
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Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare 

a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte,  în forma adoptată de Senat. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE SECRETAR 

SIMONA BUCURA - OPRESCU DUMITRU FLUCUŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef serviciu, Nicoleta Toma 


