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Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia^a de capital

Nr. XXII/614/27.10.2020

RAPORT
asupra

proiectului de lege privind aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei la 

bugetul Centrului European de Excelenta dedicat gestionarii civile a crizelor - 
European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum si 

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr,41/1994 privind autorizarea 

platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care
Romania este parte

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

modificarile completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i 
piafa de capital, prin adresa nr. 163372620, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ?i elaborarii raportului asupra proiectului de lege privind 

aprobarea platii cotizatiei anuale a Romaniei la bugetul Centrului European de 

Excelenta dedicat gestionarii civile a crizelor - European Center of Excellence for 

Civilian Crisis Management, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte, inijiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea platii cotiza^ei anuale a 

Romaniei la bugetul Centrului European de Excelen5:a dedicat gestionarii civile a crizelor 

[European Center of Excellence for Civilian Crisis Management], in cuantumul echivalentului 
in lei al sumei de 20.000 euro, asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul anual al 
Ministerului Afacerilor Externe. In acest scop, se completeaza si OrdonanJ:a Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plafii cotizatiilor la organizatiile internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr.126/1994, cu



Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectui de lege.

Comisia pentru administra^ie pubHca a transmis aviz favorabil.

A

In sedin^a din data de 27.09.2020, desfasurata prin mijloace electronice, in 

conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

si completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectui de lege si avizele primite si 

au hotarat, in unanimitate, sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectui de lege.

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

legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 

Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 

prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Viorel Arca^ Senator Romulus Bulacu

Redactat; Cons. Bogdan Grozea/ Avizat Cons. Coord. Mihaela Spiridon
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