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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL  asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plăţii 
contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţional interguvernamentale 
la care România este parte, trimis spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, cu adresa  nr. PL x. 726 din 26 octombrie 2015 şi înregistrat 
cu nr. 4c-11/1327 din 27 octombrie 2015. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Bogdan Liviu CIUCĂ 
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RAPORT 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2015 
privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme 
internaţionale, precum şi pentru modificarea 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.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PL 
x.726 din 26 octombrie 2015 şi înregistrată cu nr.4c-11/1327 din 27 octombrie 2015, a 
fost sesizată, cu dezbaterea pe fond a  Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor 
Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat această iniţiativă 

legislativă, în şedinţa din 20 octombrie  2015. 
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr.874 din 17 august 2015, a avizat 
favorabil  iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, 
aviz transmis prin adresa nr.4c-13/69 din 3 noiembrie 2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii 
contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, respectiv 
stabilirea noului cuantum al contribuţiei României la Conferinţa de la Haga de 
Drept Internaţional Privat şi a restanţei la Fondul de pensii al Conferinţei de la 
Haga de Drept Internaţional Privat. Totodată, se propune modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea 
de motive şi avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 17 noiembrie 2015. 

Conform listei de prezenţă, la dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din 
totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2015 
privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme 
internaţionale, precum şi pentru modificarea 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 raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan Liviu CIUCĂ 

SECRETAR, 

 Sorin Constantin STRAGEA 

 
                                                                
 

Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 
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