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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/233/19.09.2012 

 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind 

modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății 
cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este 
parte, trimis comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent 
PLx. 310 din 3 septembrie 2012. 
 
 
 
 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

 
                                                Maria Eugenia BARNA 

 
 
 
 
 

 

luminita.ghiorghiu
Original
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucureşti,     

Nr. 22/ 233/ 19.09.2012         
 

 
 
 

RAPORT   
 

asupra  Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii 
nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale la care România este parte 

 
 

Cu adresa nr. Plx.310  din  3 septembrie 2012, Biroul Permanent,  în 
temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru 
examinare şi avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Propunerea 
legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și 
completările ulterioare pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care 
România este parte. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere avizul negativ 
al Consiliului Legislativ  transmis cu adresa nr.174/12.03.2012, punctul de vedere 
negativ al Guvernului și avizul negativ al Comisiei pentru politică externă. 

  
Propunerea legislativă se referă la amendarea anexei nr.1 din Ordonanța 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile 
internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea 
nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui nou 
număr, respectiv, nr.crt.112 la pct.III din acestea. 
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Proiectul de Lege, prin obiectul său de reglementare, face parte din 
categoria legilor  ordinare  iar în aplicarea  art. 75 alin.(1)  din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25 iunie 

2012. Potrivit articolului 75 alineatul (1) și (3) din Constituția României, republicată, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de către deputaţii prezenţi la 

dezbateri. 
 
În urma dezbaterii Propunerii legislative privind modificarea și 

completarea Legii nr.126/1994, cu modificările și completările ulterioare pentru 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la 
organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte,  în 
şedinţa din data de  19.09.2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi 
adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor,a unui raport de respingere din următoarele 
motive: 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ; 
-  punctul de vedere negativ al Guvernului; 
- propunerea legislativă a fost respinsă de Senat; 
-  titlul proiectului și articolul unic trebuie să se raporteze la actul de bază, 

respectiv la Ordonanța Guveernului nr.41/1994, și nu la legea de aprobare a acesteia, în 
speță la Legea nr.126/1994. Astfel, potrivit art.62 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care prevede că dispozițiile de modificare și 
completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, 
identificându-se cu acesta, intervențiile ulterioare de modificare sau de completare a 
acestora trebuie raportate tot la actul de bază. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Luminiţa Ghiorghiu                                                                           
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