
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 8.09.2015                        

PL-x 377/2015 
   

R A P O R T 
asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei şi 
Ministerului Public la organisme internationale, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile interguvernamentale la care România este parte 

 
                   În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei 
şi Ministerului Public la organisme internationale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, trimis cu adresa nr. 
PL-x 377/2015, înregistrat sub nr. 4c-11/634 din 30 aprilie 2015. 
                  Potrivit dispoziţiilor 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 iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 22 aprilie 2015. 

  Comisia pentru politica externă a avizat favorabil acest proiect de lege, 
conform avizului nr.4c-13/13 din 21 mai 2015. 
                 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 
nr. 171 din 27 februarie 2015. 
                 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii contribuţiei 
Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, la unele dintre organismele internaţionale 
din care fac parte, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, în vederea asigurării cadrului legal 
necesar efectuării plăţilor la organizaţiile internaţionale. 
                    În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din 8 septembrie 2015. La dezbateri au participat, din 
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partea Ministerului Justiţiei, domnul Liviu Stancu, secretar de stat, iar din partea 
Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni, consilier. 
                   Din numărul total de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 23 de deputaţi. 
                  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor 
Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public la organisme internationale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România 
este parte, în forma adoptată de Senat. 
                  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
  
                      PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,                                           

                 Bogdan Liviu CIUCĂ                            Gabriel ANDRONACHE  

       

 

 

     Şef serviciu, 
 
 Ciprian BUCUR 


		2015-09-16T14:36:18+0300
	Florica D. Manole




