
I I.

iflHii
^sk
Ik?

'ii#'

W^o/y/xMnyeyni^d 3^
(^mta/y

(mtyO/rM/ejy

Comisia pentru transporturi §i infrastructura

Nr. LXXI/147/14.07.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a 

Guvernului nr.109/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr,41/1994 

privind autorizarea pldtii cotizatiilor la organizatiile internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte, precum §i pentru aprobarea 

pldtii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea de membru a Romdniei in cadrul 
Forumului International al Transporturilor al Organizatiei pentru Cooperare §i

Dezvoltare Economicd - OCDE

{U32/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura, prin adresa nr. L432/2020 

din data de 08.07.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 

dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nrJ09/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea pldtii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la 

care Romania este parte, precum ^ pentru aprobarea pld^i cotizatiei anuale ce decurge din 

calitatea de membru a Romdniei in cadrul Forumului International al Transporturilor al 
Organizatiei pentru Cooperare §i Dezvoltare Economicd - OCDE ( L432/2020), initiator: 
Guvemul Romaniei.
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanlei Guvemului 

nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile Internationale 

interguvemamentale la care Romania este parte, precum §i pentru aprobarea platii contributiei 

anuale ce decurge din calitatea de membra a Romaniei in cadrul Forumului International al 

Transporturilor al Organizatiei pentru Cooperare §i Dezvoltare Economica - OCDE

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a avizat favorabil.

Comisia pentru politica externa a transmis aviz favorabil.

Dezbaterea proiectului de lege a avut loc m §edinta din 14.07.2020, care s-a 

desfa§urat prin mijloace electronice. La dezbaterea proiectului de lege a participat, in 

confontiitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, domnul Viorel Grigora§, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii §i Comunicatiilor.

Membrii Comisiei pentru transporturi §i infrastructura au hot^at, cu majoritate de 

voturi, sa adopte raport de admitere fara amendamente.

Comisia pentru transporturi §i infrastructura supune spre dezbatere §i adoptare, 

Plenului Senatului, raportul de admitere §i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 

Constitute.

Potrivit art. 75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale ait.92 alin.{7) 

pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

Pre§edinte, Secretary

Senator lonel-Daniel Buiunoi Senator Vasilicd Tojnet
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