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AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei 

anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă 
dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence 
for Civilian Crisis Management), precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte 

Analizând proiectul de Lege privind aprobarea plăţii cotizaţiei 

anuale a României la bugetul Centrului European de Excelenţă 

dedicat gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence 
for Civilian Crisis Management), precum şi pentru completarea 
OrdonanţeiGuvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte, transmis de Secretariatul General al 
Guvernului cu adresa nr.387 din 09.10.2020 şi înregistrat la Consiliul 
Legislativ cu nr. D1103!09.10.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii 

şi propuneri: 
1. Proiectul de lege vizează aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a 

României la bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat 
gestionării civile a crizelor (European Center of Excellence for 
Civilian Crisis Management), precum 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. 
Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în 

categoria legilor ordinare, jar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituţia Românjei, republicată, prima Cameră sesizată este 
S enatul. 

2. Precizăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

3. La titlu, pentru respectarea uzanţelor în redactarea actelor 
normative, sintagma „Proiect de" se va elimina, jar termenul „lege" se 
va reda cu literă mare. 

Totodată, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 

titlului proiectului trebuie să fie identic cu cel al expunerii de motive, 
jar parantezele vor fi eliminate. . 

4. La art.l alin.(1), din considerente de exprimare, sintagma 
„în valoare de 20.000 euro" se va înlocui cu expresia „în cuantumul 
echivalentului in lei al sumei de 20.000 euro". 

5. La art.2, părţile dispozitive de la pct.l şi 2 se vor reda sub 
forma: 

„l. La anexa nr. 1 punctul II, după numărul curent 89 se 
introduce un non număr curent, nr. crt. 90, cu următorul 

cuprins:"; 
„2. La anexa nr. 2.2, subcapitolul „Ministerul Afacerilor 

Externe, după numărul curent 11, se introduce un non număr 

curent, nr. crt. 12, cu următorul cuprins:". 

p. PREŞEDINTE, 

Bucureşti 

Nr.1027/12.10.2020 
2 



EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 

O.G. nr. 41/1994 M. Of. nr. 241/29 aug. 1994 

Ordonan~ă prlvind autorizarea plăVi cotizajiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care Romănia este parte 

aprobată prin L. nr. 126/1994 M. Of. nr. 350/19 dec. 1994 

+ ,aprobată prin L. or. 126/1994 M. Of. or. 350/19 dec. 1994 
Lege pentru aprobarea unor ordonante ale Guvernului emise 
în temeiul Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonante 

2 modiflcări prin O.U.G. nr. 123/2000 IM. Of. nr. 313/6 iul. 2000 . . . 
Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei 
Guvernului or. 41/1994 privind autorizarea plăjii cotizajiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 

' Romănia este parte 
aprobată cu modiiicări prin L. nr. 443/2001 M. Of. or. 411/25 Jul. 2001 

znodifz că anexa nr.l 

3 modificări prin L. or. 443/2001 M. Of. or. 411/25 iul. 2001 modifrcă anexa rn•. 1 
Loge privind aprobarea Ordonanjei de urgentă a Guvernului 
or. 123/2000 pentm completarea Ordonanjei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăjii cotizatiilor la organizatiile 
intemajionale interguvernamentale la care Romănia este parte 

4 modificări prin L. or, 235/2003 M. Of, nr. 403/10 iun.2003 
Loge privind aprobarea preluării decătre Ministerul Dezvoltării 
şi Prognozei a drepturilor şi obligajiilor, inclusiv a obligajiilor 
de plată a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romăniei 
de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.LE.) 

zodifică anexa nn'. 1 

5'modificări prin O.U.G. nr. 20/2004 M. Of. or. 335/16 apr. 2004 _ _ . ~ conzpletează anexa nr. 1 
Ordonanjă de urgenjă pentru completarea anexei or. 1 la 
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
la care Romănia este parte şi pentru aprobarea plătii cotizatiei 
României ca membru fondator la Reteaua Internatională 
pentru Întreprinderi Mid şi Mijlocii (I.N.S.M.E.) 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 229/2004 M. Of, or, 506/4 iun. 2004 

e.modlflcări prin O.U.G. nr_ 35/2004 M. Of. nr. 474/26 mat 2004 complete 
Ordonantă de urgenjă privind aprobarea plătiJ cotizajiei anuale 
ce decurge din calitatea RomănieJ de stat participant la 
Acordul multilateral de bază privind transportul international 
pentru dezvoltarea coridorului Europa - caucaz - Asia, 
semnat la Baku la 8 septembrie 1998' şi completarea 
Ordonantei Guvernului or. 41/1994 privind autorizarea piăjii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
la care Romănia este parte 

aprobată prin L. or. 334/2004 M. Of. nr. 674/27 iul. 2004 

7 modificări prin L. nr. 229/2004 . ..... .. M. Of. nr. 506/4 iun. 2004 __._._. _  _. 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizajiilor la 

_ organizajiile internajionale interguvernamentale la care 
Romănia este parte şi pentru aprobarea plăjii cotizajiei 
Romăniei ca membru fondator la Rejeaua Internatională 
pentru Întreprinderi Mid i şi Mijlocii (I.N.S.M.E.) 

nexa nr. 1, anexa nr. 2.2 

aprobă cu modifcări O.U.G. iv'. 20/2004 
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s modificări prin L. nr. 334/2004 M. Of. or. 674127 iul. 2004 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 35/2004 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale ce 
decurge din calitatea României de stat participant la Acordul 
multilateral de bază privind transportul international pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku 
la 8 septombrie 1998, şi completarea Ordonantei Guvernului 
or. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

9 modificări prin 0 . or 94/2004 M. Of. or 803/31 aug. 2004 
_ Ordonantă privind reglementarea unor măsuri financiare 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 507/2004 M. Cf. nr. 1080/19 nov. 2004 
completări prin 

o completat prin O.G. nr. 50/2005 M. Of. nr. 793/31 aug. 2005 
Ordonantă pentru completarea anexei or. 1 la Ordonanta 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
Romănia este parte şi pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale 
ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi 
depline la Programul LEED al Organizatiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OCDE) 

aprobată prin L. nr. 394/2005 M. Cf. nr. 1155/20 dec. 2005 

aprobă O.UG. nr. 35/2004 

rnodiţică anexa nr .I 

• cornpletează anexa or. 1 

1' completat prin O.U-G. or 159/2005 ~_ ~ ~M. Of. or 1072/29 nov.2005 '. completează anexele In  şi 2.2 
Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile intemationale interguvernamentale la care 
Romănia este parte şi pentru aprobarea cotizatiei anuale ce 
decurge din calitatea Romăniei de observator la Comitetul 
Transporturilor Maritime al Organizatiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (CODE) pentru perioada ianuarie- 
decembrie 2005, precum şi pentru anii următori Tn care 
Romănia va mai primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE 

aprobată prin L. nr. 152/2005 M. Cf. nr. 431/18 mai 2006 

12 modificări prin L, nr. 394/2005 M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005 
Loge privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2005 
pentru completarea anexei or. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 
41/1994 pdvind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvemamentale la care România este parte 
şi pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din 
calitatea României de stat membru cu drepturi depline la 
Programul LEED al Organizatiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (CODE) 

aprobă 0. C. or 50/2005 

13 completat prin O.U.G. or. 197/2005 . M. Of. or. 1179/28 dee.2005 -_ cmnpletează anexa nr.l 
Ordonantă de urgentă pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
la care Romănia este parte şi pentru aprobarea plătii 

— cotizatiilor anuale care decurg din calitatea României de 
membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al 
Federatiei Internationale a Consiliilor Artelor şi a Agentiilor 
Culturale (IFACCA) şi al Agentiei Internationale ISBN 

aprobată prin L. or. 169/2006 M. Cf. nr. 436/19 mai 2006 

Cons/flu! Legislaliv - rniereuri, 3 iunfe 202 Pug. 2 din 9 



14 modificări prin L. nr. 152/2006 M. Of. or. 431/18 mai 2006 aprobă O.UG. ttr. 159/2005 

+5 modificări prin 

Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 159/2005 pentru completarea Ordonan(ei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plă(ii cotizatiilor la organiza(iile 
interna(ionale interguvernamentale la care Romănia este parte 
şi pentru aprobarea cotizatiei anuale ce decurge din calitatea 
Romăniei de observator la Comitetul Transporturilor Maritime 
al Organiza(iei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, precum şi 
pentru anii următori in care România va mai primi statutul de 
observator in cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al 
OCDE 

L. nr. 169/2006 M. Of. or. 436/19 mai 2006 .  _ _ 
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotiza(iilor la 
organizatiile interna(ionale interguvernamentale la care 
Romănia este parte şi pentru aprobarea plă(ii cotizatiilor 
anuale care decurg din calitatea Romăniei de membru al 
Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federatiei 
Internationale a Consiliilor Artelor şi a Agen(lilor Culturale 
(IFACCA) şi al Agen(iei Internationale ISBN 

16 com_ pletat prin O.U.G. nr. 63/2008 . .M. Of. or. 392/23 mai 2008 
Ordonantă de urgentăpentru completarea Ordonantei 

. _.T 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plă(ii cotizatiilor la 
organizatiile interna(ionale interguvernamentale la care 
Romănia este parte, precum şi pentru aprobarea plă(ii 
cotiza(iei anuale de participare a Consiliului Superior al 
Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliiior Judiciare 
(RECJ) şi pentru îndeplinirea obliga(iilor care decurg din 
calitatea de membru a Institutului Na(ional al Magistraturii la 
Re(eaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) 

aprobată prin L. nr. 227/2008 M. Of. nr. 738/31 oct.2008 

aprobă O.UG. nr197/2005 

conzpletează ariexa nr. 1, at7exa nr. 2.2 

t7 modiflcăd prin L. nr. 227/2008 M. Of. nr. 738/31 oct.2008 '~ aprobă O. U.G. ier. 63/2008 . _  __. 
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 63/2008 pentru completarea Ordonan(ei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plă(ii cotiza(iilor la organizatiile 
interna(ionale interguvernamentale la care Romănia este 
parte, precum şi pentru aprobarea plătii cotiza(iei anuale de 
participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Re(eaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru indeplinirea 
obliga(iilor care decurg din calitatea de membru a Institutului 

, National al Magistraturii la Re(eaua Europeană de Formare 
Judiciară (EJTN) 

' ',modificări prin O.U.G.  nr. 116/2010 , 'M. Of. nr. 890/30 dec.2010.. 
Ordonantă de urgen(ă pentru modiftcarea şi completarea 
Ordonantei Guvernului nn. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotiza(iilor la organiza(iile interna(ionale interguvernamentale 
la care Romănia este parte, precum şi pentru aprobarea plătii 
cotiza(iei anuale in vederea participării Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale ca observator permanent in cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru 
perioada 2010-2011, precum şi a cotizatiei anuale pentru anii 
următori in care Romănia va mai primi statutul de observator 
in cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT 

aprobată cu modificări prin L. nr, 146/2011 M. Of. nr. 493/11 iul. 2011 

aodifică anexele nr. I şi 2.2 
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ia modi_f_icări_prin L. nr. 146/2011 M. Of. nr. 493/11 iu1.2011 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plătii 
cotizatiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru 
perioada 2010-2011', precum şi a cotizatiei anuale pentru anii 
următori în care Romănia va mai primi statutul de observator 
în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT 

20 completat prin O.U.G. nr. 84/2011 M. Of. nr. 700/4 oct. 2011 
Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi de plată a unor contributii la organisme 

. internationale 

aprobată prin L. nr. 38/2012 M. Of. nr. 184/21 mar. 2012 

21 ,modificări prin L. or. 38/2012 M. Of. nr. 184/21 mar.2012 _ 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de drgentă a Guvernului 
nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale şi de plată a unor contributii la organisme internationale 

22 completat prin L. nr. 119/2012 M. Of. or. 461/9 iul. 2012 
Loge privind aderarea Curtii Constitutionale a Romăniei la 
Conferinta Mondială a Justitiei Constitutionale, precum şi 
pentru completarea Ordonantei Guvemului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale 
interguvernamentale Is care Romănia este parte 

23 completat_ prin L. nr. 120/2012 M. Of. nr. 488/17 iul. 2012 
Lege privind aderarea Institutului National al Magistraturii la 
Reteaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum 
şi pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

aprobă Cu nsodificări 0(1G. nr. 16/2010, 
şi completează anexa nr. 2.2 

completează anexele nr. 1 şi 2 

aprobă" 0(1G. nr. 84/2011 

contpletează anexele nr. I şi 2.2 

completecrză anexele nr. I şi 2 

24:completat prin O.U.G. or. 76/2012 M. Of. nr. 809/3 dec. 2012 completează anexele nr.. 1 şi 2.2 
Ordonantă de urgentă privind aderarea Oficiului National al 
Registrului Comertului la Forumul European al Registrelor 
Comertului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor ' 
financiare pentru desfăşurarea conferintelor anuale ale 
Fommului European al Registrelor Comertului organizate de 
Romănia, precum şi pentru completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
Romănia este parte 

aprobată prin L. nr. 120/2013 M. Of. nr. 243/26 apr. 2013 

25 modificări prin L. or. 118/2013 M. Of. or. 243/26 apr.2013 
Loge pentru aderarea înaltei Cull de Casatie şi Justitie la 
Asociatia lnternatională a Înaltelor Jurisdictii Administrative, 
pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la 
Organizatia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi 
Corectionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al 
Registrului Comertului la Registrul European al Comertului, 
pentru aprobarea plătii unor cdntributii ale Ministerului Justitiei, 
ale Înaltei Curti de Casatie şi Justitie, ale Oficiului National al 
Registrului Comertului şi ale Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor la organismele internationale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
intemationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

modiftcă anexa nr. 2.2; 
completează anexa nr. I pct. IT 
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20 comptetat prin O.G.or. 24/2013 . M. Of. or. 534/23 aug. 2013 completează anexa nr. 1 ,- . . 
' Ordonantă pentru completarea anexei or. 1 la Ordonanta 

. Guvernului or. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile intemationale interguvernamentale la care 
Romănia este parte, precum şi pentru aprobarea plătii unei 
contributii flnanciare la organisms internationale 

aprobată Cu modificări şi L. or. 320/2013 M. Of. or. 744/2 dec. 2013 
completări prin 

27 modificări prin M. L,  or. 320/2013 Of. nr. 744/2 dec.2013~ ~. aprobă O.G. m•. 24/2013 _. - _ 
Legs privind aprobarea Ordonantei Guvernului or. 24/2013 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului or. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
intemationale interguvernamentale la care România este 
parts, precum şi pentru aprobarea plătii unei contributii 
financiare la organisms internationale 

28 modificări prin O.G. nr. 2/2014 . M. Of. nr. 81/31 ian. 2014 modifică şi completează anexele nr. 1 ş/ 2 
Ordonantă pentru modificarea şi completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
Romănia este parts, precum şi pentru aprobarea plătii 
cotizatiei anuale in vederea participării Consiliului Concurentei 
la activitătile Comitetului de Concurentă al OCDE şi pentru 

. aprobarea plătii unei contributii financiare de către Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminării la organismele 
intern ationale 

aprobată prin L. or. 84/2014 M. Of. or. 469/26 iun. 2014 

29 modiflcări prin L. or. 84/2014 M. Of. nit 469/26 iun. 2014 aprobă O.G. nr. 2/2014 
Legs privind aprobarea Ordonantei Guvernului or. 2/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului or. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romănia eats 
parts, precum şi pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale in 
vederea participării Consiliului Concurentei la activitătile 
Comitetului de Concurentă al OCDE şi pentru aprobarea plătii 
unei contributii financiare de către Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminării la organismele internationals 

30 completat prin 
. . ._ _ . . . _.. 

O.G. or, 7/2014 M. Of. or. 58315 aug. 2014 
- -.  -- ----_. . 

Ordonantă privind aprobarea plătii ootizatiei anuale a 
Romăniei ca membru asociat Is Comitetul Ştiintific pentru 
Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea 
Ordonantei Guvernului or. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
Is care Romănia este parts 

aprobată prin L. or. 163/2014 M. Of, or. 905/12 dec. 2014 

31 Imodiflcări prin L. nr. 163/2014 ,M .Of. nr. 905/12 dec 2014 _ 
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului or. 7/2014 
privind aprobarea plătii cotizatiei anuale a Romăniei ca 
membru asociat la Comitetul Ştiintific pentru Cercetări 
Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonantei 
Guvernului or. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
Romănia este parts 

32 completat prin 

, completează anexele nr. 1 şi 2.2 

aprobă O.G. m'. 7/2014 

O.U.G. nr, 83/2014   M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 e i conrpletează anexa nr. 1 
— P•'"'~' Ordonantă de urgentă privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publics To anu12015, precum şi alte măsuri To 
domeniul cheltuielilor publics 

aprobată Cu modificări şi L. or. 71/2015 M. Of. or. 233/6 apr. 2015 
completări prin 
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33 completat prin O.U.G. nr. 2/2015 M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 

Ordonantă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor 
acts normative, precum şi alte măsuri 

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015 M. Of. nr. 480/1 iul. 2015 

completează anew nr. 1 

34 modificări  prin O.G. nr. 25/2015 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015 

Ordonantă privind aprobarea plătii contributiilor Ministerului 
Justitiei la organisms internationale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
intemationale interguvernamentale la care România este parts 

aprobată prin L. nr. 332/2015 M. Of. nr. 945/21 dec. 2015 

35 completat prin_ O.G. nr. 28/2015 M. Of. nr. 641/24 aug.2015 

Ordonantă pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge 
din calitatea Romăniei de membru al Agentiei Internationale 
pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
intemationale interguvernamentale la care România este parts 

aprobată prin L. nr. 11/2016 M. Of. nr. 48/21 ian. 2016 

36 modiflcări prin O.G.. nr. 34/2015 M. Of. or. 651/27 aug.2015 
Ordonantă privind aprobarea plătii contributiei anuale de 
participare a României la Comitetul pentru Investitii sesiune 
lărgită din cadrul Organizatiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
România sets parts 

aprobată prin L. nr. 300/2015 M. Of. nr. 893/27 nov.2015 

37 modificări prin L. nr. 262/2015 M. Of. or. 831/6 nov. 2015 

Lege pentru aprobarea plătii contributiilor Ministerului Justitiei 
şi Ministerului Public la organisme internationale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
intemationale interguvernamentale la care Romănia este parts 

38 modificări prin L. or. 332/2015 M. Of. nr. 945/21 dec. 2015 

Legs pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2015 
privind aprobarea plătii contributiilor Ministerului Justitiei la 
organisms internationale, precum şi pentru modificarea şi . . 
completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile intemationale 
interguvernamentale la care România este parts 

39 modificări prin L. nr: 317/2015 M. Of. nr. 948/22 dec. 2015 

Legs pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
România este parte/ precum şi pentru aprobarea plătii 
cotizatiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei 
Publics al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale 

40modificări prin O.G. nr. 4/2016 Ni. Of. nr. 64/28 ian. 2016 

Ordonantă privind aprobarea plătii cotizatiei anuale de 
participare a Romăniei în calitate de membru afiliat la 
Asociatia lnternatională a Securitătii Sociale (ISSA) şi 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care România este parts 

aprobată prin L. nr. 127/2016 M. Of. nr. 520/11 iul. 2016 

completează anexa nr. 1; 
modifcă şi convpletează anexa nr. 2.2 

completează anexa ttn 1 

cornpletează anexa nr. 1 

modifică şi completează anexele nr.l şi 2.2 

âprobă O.G. nr. 25/2015 

completează anexa. nr. I 

completează anexa nr. 1 
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ai completat prin L. nr. 9612016 M. Of. nr. 383/19 mai 2016 
' Loge pentru aderarea Romăniei la Conventia pentm 7nflinjarea 

unei Organizatii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată 
la Paris la 1 iulie 1953' astfel cum a fost modifcată, la 
Protocolul financiar anexat Conventiei pentru inflintarea unei 
Organizatii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la 
Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi 
imunitătile Organizatiei Europene pentru Cercetări Nucleare, 
adoptat la Geneva la 18 martie 2004 

42 c0mpletat prin L. nr. 240/2016 M. Of, nr. 987/8 dec. 2016 
Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 81/1999 
pentru aprobarea participării Ministerului Justitiei ca membru 
permanent la Conferinta Europeană Permanentă de 
Probatiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a 
Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi de plată a unor contributii la organisme 

. internationale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
la care Romănia este parte 

completează anexa /IT. 1 

completează anexa nr. 1 

43 completat prin O.U.G. nr. 28/2017 M. Of. nr. 228/3 apr. 2017 completează anexa nr. 1 
Ordonantă de urgentă privind plata cotizatiilor restante ale 
Romăniei pentru participarea la lucrările unor comitete din 
cadrul Organizatiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
şi pentru completarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2.2 la 
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
la care Romănia este parte 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 181/2017 M. Of. nr. 582/20 iul. 2017 
completări prin 

44 modificări prin 

as completat prin 

L. nr. 111/2017 NI. Of. nr. 399/26 mai 2017 
_ 

Loge privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unortermene, instituirea unor 
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 
activitătilor cuprinse in contractele lncheiate in cadrul 
Acordului de imprumut dintre Romănia şi Banca Internatională 
pentru Reconstructie şi Dezvoltare pentru rinantarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 
205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

L. nr. 124/2017 M. Of, nr. 415/6 iun.2017 -_ 
Loge privind aprobarea participării Romăniei ca membru 
asocial la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi 
transferul profiturilor- initiat de Organizatia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică -OCDE, precum şi pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

46 ',completat prin L. nr. 181/2017 . M. Of. nr. 582/20 iu1.2017 .. . . . - .- . _. - - ---. - ---  .. ----- - - -_._- -- - 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemului 
nr. 28/2017 privind plata cotizatiilor restante ale Romăniei 
pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul 
Organizatiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
intemationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

modifieă anexa nr. 2.1 

eompletează anexa rzr. 1 

completează mzexa /IT. 2.2 
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47 completat prin O.G. nr. 7/2018 M. Of. nr. 739/27 aug. 2018 
Ordonantă privind aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Consiliul International pentru Tehnologia 
Informatiei in Administratia Guvernamentală ([CA) şi 
aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din 
calitatea de membru, precum şi completarea Ordonantei 
Guvernului or. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvemamentale la care 
Romănia este parte 

aprobată prin L. nr. 175/2019 M. Of. nr. 829/11 oct.2019 

48 .modificărl prin L. or. 2/2019 M. Of. or. 19/8 ian. 2019 
Loge privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 
118/2013 pentru aderarea Înaltei Curti de Casatie şi Justitie la 
Asociatia lnternatională a Înaitelor Jurisdictii Administrative, 
pentru aderarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor la 
Organizatia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi 
Corecsionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului National al 
Registrului Comertului la Registrul European al Comertului, 
pentru aprobarea plătii unor contributii ale Ministerului Justltiei, 
ale Înaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Oficiului National al 
Registrului Comertului şi ale Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor la organismele internationale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului or. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care România este parte 
şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanta Guvernului 
nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

. _ . . _. _ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
49 C_omple_t_a_t prin L, nr, 76/2019 M. Of, nr, 333/2 mai 2019 

Loge privind aprobarea participării Romăniei la sistemul 
Natiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz 
de dezastre, precum şi pentru completarea anexei or. 1 la 
Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvemamentale 
la care Romănia este parte . 

50 completat prin L. or. 173/2019 ',M. Of, nr. 815/8 oct. 2019 
. 

 

_ 

Lege pentru aprobarea plătii cotizatiei anualein vederea 
participării la Centrul International pentru Cercetări Arhivistice, 
precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la 
organizatiile internationale interguvernamentale la care 
Romănia este parte 

5t: rood ificări prin L. or. 175/2019 M. Of. or. 829/11 oct.2019 ., 
Loge pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2018  
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 
Consiliul International pentru Tehnologia lnformatiei în 
Administratia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri 
de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, 
precum şi completarea Ordonantei Guvemului nr. 41/1994 
privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile 
internationale interguvernamentale la care Romănia este parte 

completează anexele nr. 1,ri 2.2 , 

modifică anexa rn•. 2.2 

completează anexa nr: 1 

conapletează anexa nr. 1 

aprobă O.G. nr. 7/2018 

52 Completat prin O.G:: nr. 2/2020 M. Of nr. 65/30 ian. 2020 eompletează anexa nr. 1 şi anexa nr. 2.2 _.  . _._ _ _  
Ordonantă privind aprobarea aderării Secretariatului General 
al Guvernului la Reteaua europeană de dezvoltare durabilă 
(ESDN) şi aprobarea plătii cotizajiei anuale de participare a 
Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale 
la care Romănia este parte 

aprobată prin L. nr. 66/2020 M. Of. or. 428/21 mai 2020 
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53 compleţat prin O.G. nr. 4/2020 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 
Ordonan(ă privind aprobarea cotizatiei anuale a Romăniei la 

' bugetul Centrului European de Excelensă pentru Combaterea 
Ameninsărilor Hibride de la Helsinki - European Center of 
Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, 
precum şi pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plătii cotiza(iilor la organiza(iile 
intema)ionale interguvemamentale la care Romănia este parte 

completează aiexa nr. 1,ri nr. 2.2 

54 modificări prin O.U.G. nr. 14/2020 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020 modifică anew nr. 1 Şi anexa iv. 2.2 
Ordonanjă de urgen(ă pentru modificarea Ordonantei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plă]ii cotizasiilor la 
organizatiile internasionale interguvernamentale la care 
Romănia este parte, precum şi pentru aprobarea plăjii 
cotizatiei anuale în vederea participării Institutului National de 
Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de 
Statistică şi Guvemantă 1n Statistică al OCDE 

55 modificări prin L. nr. 66/2020 M. Of: nr. 428/21 mai 2020 
Loge pentru aprobarea Ordonan(ei Guvernului rir. 2/2020 
privind aprobarea aderării Secretariatului General al 
Guvernului la Re[eaua europeană de dezvoltare durabilă 
(ESDN) şi aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a 
Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii 
cotizatiilor la organiza(iile internajionale interguvernamentale 
la care Romănia este parte 

aprobă O.C. nit 2/2020 
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