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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum 
şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului 
pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a 
cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de 
observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  PLx.121 din 21 
martie 2011. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ŞTEFAN  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - 
CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori 

în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de 
Statistică al OCDE - CSTAT 

 
 

 
Cu adresa nr. PLx.121 din 21 martie 2011, Biroul Permanent conform art. 

95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - 
CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori 
în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de 
Statistică al OCDE - CSTAT. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 
1488/9.12.2010. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Totodată, actul normativ are în vedere şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
valoare de 10100 euro pentru  participarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - 
CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi pentru anii următori. 

Neplata contribuţiilor financiare duce la respingerea solicitării de reînnoire 
sau la suspendarea invitaţiei de participare a României în cadrul Comitetului de 
Agricultură al OCDE – CoAg şi a Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Institutului Naţional de 
Statistică doamna Ileana Lazăr – consilier. 

La lucrările comisiei au participat  31  deputaţi, din totalul de 33 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 7 martie 

2011. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 

In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură 
al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru 
anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, în şedinţa din data de 29.03.2011, 
comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 

          
Şef serviciu 
Consilier parlamentar 
Gica Roşu 
 
Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        
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