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Comisia pentru aparare, ordine publica si siguran^a na^ionala

Nr. XXV/ 474 /2021

t:'RAPORT

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea 
participarii Jandarmeriei Romane la Comisia Intemationala de Salvare Alpina, 

precum si pentru completarea anexei nr.l la Ordonanta Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile Internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte

(L209/2021)

in conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modiflcarile ulterioare, Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguran^a na^:ionala, prin 

adresa nr. L209/2021, a fost sesizata, in procedura de urgenta, de catre Biroul 

permanent al Senatului in vederea dezbaterii ji elaborarii raportului asupra Proiectului 

de lege pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea participarii 

Jandarmeriei Romane la Comisia Intemationala de Salvare Alpina, precum si pentru 

completarea anexei nr.l la Ordonanta Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

platii cotizatiilor la organizatiile Internationale interguvernamentale la care 

Romania este parte, al carui initiator este Guvernul Romaniei.

Prezentul protect de lege are ca obiect de reglementare aprobarea platii cotizaJ:iei 

anuale catre Comisia Intemationala de Salvare Alpina, ca urmare a afilierii Jandarmeriei 

Romane la acest organism international, ca membru de categoria C.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i l-a avizat favorabil cu observatii si

propuneri.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i piafa de capital si Comisia 

pentru administra^ie publica au avizat favorabil proiectul de lege, fara amendamente.



In sedinta din 24.08.2021, m prezen^a reprezentanlilor Ministerului Afacerilor 

Interne, membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica §i siguranta nationals au hotarat, 

cu unanimitate de voturi, sa adopte prezentul raport de admitere, fara amendamente.

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 

Constitu^ia Romaniei, republicata.

Comisia pentru aparare, ordine publica $i siguranta na^onala supune spre 

dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport de admitere, fara 

amendamente, precuma proiectul de lege.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7), pet. 

1 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

IRSEDINTE, SECRETAR,

Senator Gheor^ia MINDRIIA
/
IJcoleta PAULIUCSenator
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