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BIROUL PERMANENT 

 AL 

 CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind 
modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a 
României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open 
Government Partnership), trimis, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
Comisiei pentru buget, finan�e �i bănci şi Comisiei pentru administraţie publică 
şi amenajarea teritoriului, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
adresa nr. PLx. 25 din 9  februarie 2015. 

 

  
 

 
VICEPRE�EDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA Viorel ŞTEFAN Victor – Paul DOBRE 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul 

pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 �i 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru buget, finan�e �i bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgenţă cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare 
Deschisă (Open Government Partnership),  trimis cu adresa nr. PLx.25 din 9 
februarie 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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din data de 5 februarie 2015. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr.1310 din 3 decembrie 2014. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor 
acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), care 
reglementează ca, începând cu data intrării sale vigoare, dispoziţiile art.20 din 
Legea nr.202/1998 să prevadă faptul că toţi emitenţii suportă cheltuielile 
determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, pe baza tarifelor 
aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al 
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Guvernului. De asemenea, proiectul stabileşte că pentru actele Guvernului şi 
deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, iar pentru actele Parlamentului din bugetul 
Camerei Deputaţilor, cu excepţia rapoartelor prezentate Parlamentului, ale căror 
cheltuieli de publicare se suportă de către autorităţile publice respective. 

În conformitate cu prevederile art.61 �i art.63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţe separate. 

Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i a examinat iniţiativa 
legislativă în �edin�a din 15 martie 2016. La lucrările Comisiei şi-au 
înregistrat prezenţa, conform listei de prezenţa, un număr de 20 deputaţi, din 
totalul de 26 de membri. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din  23 februarie 2016. La lucrările Comisiei şi-au 
înregistrat prezenţa un număr de 32 deputaţi, din totalul de 33 de membri.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a 
examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din  13 octombrie 2015. La lucrările 
Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 20 deputaţi, din totalul de 22 de 
membri.  

La dezbaterea proiectului de Lege au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, 
conform art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentantul 
Secretariatului General al Guvernului şi reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor 
Externe. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, comisiile 
au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor 
acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în 
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), în 
forma adoptată de Senat.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

VICEPRE�EDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA Viorel ŞTEFAN Victor – Paul DOBRE 

 
 

SECRETAR, SECRETAR, SECRETAR, 
Sorin Constantin 

STRAGEA 
Mihai-Aurel DONŢU Constantin AVRAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,  
Silvia OLARU 

Şef serviciu, Giorgiana ENE  
Consilier parlamentar, Vasilica POPA 

Şef serviciu, Sofia CHELARU  
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
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