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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru aprobarea plafii cotizafiei anuale in vederea participarii Jandarmeriei 
Romane la Comisia Internationala de Salvare Alpina, precum pentru 

completarea anexei nr.l la Ordonanfa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plafli cotiza^ilor la organizatiile Internationale 

interguvernamentale la care Romania este parte

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I.- (1) Se aproba plata cotizatiei anuale pentru participarea, in calitate 

de membru de tip C, a Jandarmeriei Romane din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne la Comisia Intemaponala de Salvare Alpina.
(2) Pentru anul 2021, cotizapa reprezinta echivalentul in lei al sumei

de 200 euro.
(3) Incepand cu anul 2022, plata cotizapei prevazute la alin.(2) se 

asigura in limita echivalentului in lei al sumei stabilite de Adunarea 

Reprezentanplor Comisiei Internationale de Salvare Alpina.
(4) Echivalentul in lei al sumelor prevazute la alin.(2) §i (3) se 

calculeaza pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Bancii Nationale a 

Romaniei, in vigoare la data efectuarii platii.
(5) Sumele prev^ute la alin.(2) si (3) se asigura de la bugetul de stat 

cu incadrarea in bugetul anual aprobat Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Romane.
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Art.IL- La anexa nr.l punctul II din Ordonanta Guvemului nr.41/1994 

privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile intemationale 

interguvemamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr.126/1994, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa numarul curent 93 se introduce un 

nou numar curent, nr.crt.94, cu urmatorul cuprins:

Institutia romSnS 
care coordoneaza 

relatiiie cu 
organizafia 

mterna|ionala 
respectiva

Explica^iiAnu] aderarii 
Romaniei

Nr. Denumirea
organizatiei

Sediul Anul
mfiinlariicrt.

2020 Jandarmeria„94 Comisia 
Intema^ionala 

de Salvare 
Alpina

8302
Kloten

Switzerland
Elvetia

9

1948
Romana”

Ordonan^ Guvemului nr.41/1994 privind autorizarea platii 
cotizatiilor la organizatiile Internationale interguvemamentale la care Romania este 

parte, publicata in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr.241 din 29 august 
1994, aprobata prin Legea nr.126/1994, cu modificarile ^i completarile ulterioare, 
precum §i cu completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

ArtllL-
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din 

6 septembrie 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatui (2) din 

Constitulia Romaniei, republicata.

PRE§!EDINTELE SENATULUI 

Anca Dana Dragu

legislativ
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