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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea 

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 Institutului Naţional                              

de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă                   

în Statistică al OCDE, transmis spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 

adresa nr. PL-x 98 din 9 martie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/55 din 10 martie 2020,                   

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

                                                        PREŞEDINTE 

 

                                                     Gheorghe ŞIMON 
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 RAPORT 

                                                                  asupra  

proiectului de Lege privind respingerea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea  

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  

Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul                         

Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea 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 Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului 

de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, transmis cu adresa nr. PL-x 98 din 9 

martie 2020, înregistrată sub nr. 4c-1/55 din 10 martie 2020. 

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

art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru 

modificarea 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 Institutului Naţional                                 

de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă                       

în Statistică al OCDE, în şedinţa din 2 martie 2020. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 101 din 10 februarie 2020, a avizat 

negativ proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

 



Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea                                

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 Institutului Naţional                            

de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă                        

în Statistică al OCDE. 

Actul normativ stabilește modalitatea de punere în aplicare a măsurilor ce 

rezultă din deţinerea statutului de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernanţă                       în Statistică al OCDE, precum și aprobarea achitării de către 

Institutul Naţional de Statistică a cotizaţiilor ce decurg din această calitate, aferente 

anului 2019 şi pentru următorii ani în care România are calitatea de asociat în cadrul 

Comitetului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 129 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei                    

au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 10 noiembrie 2020, 

desfășurată prin mijloace electronice. 

Din totalul de 16 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă                        

şi privatizare au participat la dezbateri 15 deputaţi. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), să supună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea 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 Institutului Naţional                             

de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă                       

în Statistică al OCDE, în forma adoptată de Senat.  

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

legilor ordinare. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

                                      Gheorghe ŞIMON 
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