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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 

participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline 
la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF)

(L438/2021)

în conformitate cu prevederile art 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară 
şi piaţă de capital şi Comisia pentru administraţie publică prin adresa nr. ( L438/2021) au 
fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
raportului comun asupra propunerii legislative privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale Francofone (RECEFf iniţiată de Bucura-Oprescu Simona - deputat 
PSD; Floroiu Ionel - deputat PSD; Goleac Nicoleta-Matilda • deputat PSD,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale ce revine Autorităţii Electorale Permanente, pentru participarea în calitate 
de membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF], în 
limita echivalentului în lei al sumei de 1.350 euro/an.

Sumele prevăzute se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat 
Autorităţii Electorale Permanente.

Pentru anul 2021, în bugetul Autorităţii Electorale Permanente la titlul „Alte 
transferuri'', alineatul „Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale", se introduce 
echivalentul în lei al sumei de 1.350 euro, reprezentând cotizaţia la Reţeaua de Competenţe



Electorale Francofone (RECEF) pentru anul 2021, prin diminuarea cu aceeaşi suma a 
creditelor bugetare de Ia titlul "Bunuri şi servicii", în cadrul bugetului aprobat

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. 
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz fovorabil.

La dezbaterea propunerii legislative a participat în conformitate cu prevederile 
art 63 din Regulamentul Senatului, republicat cu modificările şi completările ulterioare 
domnul Vajda Zsambor - vicepreşedinte al Autorităţii Electorale Permanente.

Membrii Comisiei pentru buget Rnanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi ai 
Comisiei pentru administraţie publică au hotărât cu majoritate de voturi, să adopte 
raport comun de admitere cu amendamente admise. Amendamentele sunt cuprinse în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport

Comisia pentru buget finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia 
pentru administraţie publică supun, spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului raportul 
comun de admitere cu amendamente admise şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare şi urmează a fi supusă votului în conformitate cu prevederile 
art76 alin.(2} din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şl ale 
art92 alin.(7) pctl din Regulamentul Senatului în vigoare Senatul este prima Cameră 
sesizată.

Preşedinte,
Senator MUREŞAN Gaudlu-Marinel

Preşedinte,
Senator CSĂSZĂR Kăroly jZsolt

C
L/Secretar,

Senator CRISTESCU lonel-Dănuţ
Secretar,

Senator POPA Măricel
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Anexă la raportul NrAXIl/559/2021 
NrJO(X/240/2021

AMENDAMENTE ADMISE
la

propunerea legislativă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca 
membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF)

(L438/2021)

ObservaţiiAmendament admisTextul propunerii legislativeNr.
crt.

La articolul unic, alineatul (4) se 
elimină.

Amendament admis de Comisia 
pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital şi 
Comisia pentru administraţie 
publică, cu unanimitate de voturi.

Articol unic. > (1) Se aproba plata 
cotizaţiei anuale ce revine Autorităţii 
Electorale
participarea în calitate de membru cu 
drepturi depline la Reţeaua de 
Competenţe Electorale Francofone 
[RECEF), în limita echivalentului în Iei al 
sumei de 1.350 euro/an.

(2) Echivalentul în lei al sumelor 
prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza 
cursului de schimb leu/euro, în vigoare la 
data efectuării plăţii.

1.

Permanente, pentru

Autor: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancari şi piaţâ de capital

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se 
asigură din bugetul de stat, prin bugetul 
anual aprobat Autorităţii Electorale



Permanente.

(4) Pentru anul 2021, în bugetul 
Autorităţii Electorale Permanente la titlul 
„Alte transferuri", alineatul „Contribuţii şi 
cotizaţii la organisme internaţionale”, se 
introduce echivalentul în lei al sumei de 
1.350 euro, reprezentând cotizaţia la 
Reţeaua de Competente Electorale 
Francofone (RECEF) pentru anul 2021, 
prin diminuarea cu aceeaşi sumă a 
creditelor bugetare de la titlul "Bunuri şi 
servicii", în cadrul bugetului aprobat


