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AVIZ
referitor 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)

Analizând 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) (b391/02.09.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa
nr.XXXV/4392/06.09.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 
nr.D794 din 07.09.2021,

cu

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul arL2 alin.(l) lila) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, din următoarele 
considerente:

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea 

plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente 

ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale 
Francofone.

2. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor ordinare. In aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, pentru dispoziţiile cuprinse în 
alin.(l)-(3) ale articolului unic, prima Cameră sesizată este Senatul, iar 

în aplicarea prevederilor art.6,5 alin.(2) lit.b) din Legea fundamentală, 
pentru dispoziţiile cuprinse în alin.(4) al articolului unic, competenţa 
revine Camerelor reunite.



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

4. Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie 

administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă 

generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi 
finanţarea partidelor politiee şi a campaniilor electorale, cu respectarea 

Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în 
materie.

Autoritatea Electorală Permanentă îşi desfăşoară activitatea eu 

respectarea principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, 
transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, 
sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii şi a fost înfiinţată prin 

Legea nr.286/2003 privind modificarea şi eompletarea Legii 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului.

Potrivit reglementărilor de organizare şi funcţionare ale acestei 
instituţii, Autoritatea Electorală Permanenta, inter alia, elaborează proiectul 
bugetului propriu, ce este aprobat anual prin legea bugetului de stat.

In acest context, constatăm că reglementările preeonizate prin 
prezenta propunere legislativă vizează grevarea bugetului Autorităţii 
Electorale Permanente cu sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale de 
participare ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe 

Eleetorale Francofone (RECEF), ceea ce determină modificarea legii 
bugetului de stat.

Or, potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr.771/2020
„rectificarea legii bugetului de stat se poate face numai pe calea unui 
proiect de lege/ordonanţă/ordonanţă de urgenţă, după caz, cu alte 
cuvinte, numai la iniţiativa Guvernului”.

Pe de altă parte, constatăm că proiectul conţine reglementări care 

determină o eompetenţă funcţională diferită a Camerelor Parlamentului. 
Astfel, deşi toate normele cuprinse în proiect au caracter ordinar, 
dispoziţia cuprinsă în alin.(4) al articolului unic intervine în domeniul 
legii bugetului de stat, domeniu care determină adoptarea acesteia de 

către Parlament în şedinţă comună a Camerelor. Or, prin Decizia 
nr.449/2021. Curtea Constituţională a reţinut eă „în ipoteza legilor 

adoptate în şedinţă comună, Parlamentul acţionează din punct de 

vedere procedural ca o singură Cameră, pe când în cazul legilor
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adoptate în şedinţe separate, funcţia legislativă a Parlamentului este 

exercitată separat de cele două Camere ale sale. (...)
In consecinţă, o lege ordinară adoptată în şedinţă comună, pe de o 

parte, nu este adoptată cu votul majorităţii membrilor prezenţi din 

fiecare Cameră, ci de majoritatea deputaţilor şi senatorilor prezenţi, iar, 
pe de altă parte, iese din logica sesizării succesive a celor două Camere 

[Camera de reflecţie şi Cameră decizională]P
Faţă de cele de mai sus, pe de o parte, propunerea legislativă 

cuprinde dispoziţii care atrag proceduri de legiferare diferite, iar pe de 

altă parte, conţine dispoziţii pentru care competenţa de iniţiere 

aparţine, în exclusivitate Guvernului.
în consecinţă, propunerea legislativă nu poate fi promovată 

întrucât încalcă, atât din perspectivă procedurală cât şi din perspectivă 

materială, principiul legalităţii, consacrat de art.l alin.(5) din 

Constituţie prin raportare la art.65 alin.(l) şi (2) lit.b), art.76 alin.(2) 

şi art,138 alin.(2) din Legea fundamentală.
Ohiter dictum, menţionăm că lista organizaţiilor internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte şi pentru care se vor 

achita contribuţii voluntare sau cotizaţii anuale este cuprinsă în anexa 

nr.l la Ordonanţa Guvernului nr.41/2004 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte, aprobată prin Legea nr,126/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar actele normative cu obiect de reglementare 

similar au fost iniţiate de Guvern, prin proiect de lege, ordonanţă, 
ordonanţă de urgenţă sau hotărâre, şi au avut ca obiect inclusiv 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr,41/2004, în sensul includerii in 

listă a entităţii pentru care s-a aprobat plata contribuţiei voluntare sau 

cotizaţiei.

Bucureşti
Nr.803/4.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 241/29 aug. 1994

Ordonanţă privind autorizarea piăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte 

aprobată prin

O.G. nr. 41/1994

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

aprobată prin1 L. nr. 126/1994 M. Of. nr. 350/19 dec. 1994
Lege pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise 
în temeiul Legii nr. 72/1994 privind abiiitarea Guvernuiui de a 
emite ordonanţe

2 modificări prin O.U.G. nr. 123/2000
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte

aprobată cu modificări prin L. nr. 443/2001

M. Of. nr. 313/6 iul. 2000 modifică anexa nr.J

M. Of. nr. 411/25 iul. 2001

3 modificări prin L. nr. 443/2001 M. Of. nr. 411/25 iul. 2001
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 123/2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte

modifică anexa nr. I

^ modificări prin L. nr. 235/2003 M. Of. nr. 403/10 iun. 2003
Lege privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării 
şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor 
de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României 
de membru al Biroului Internaţional ai Expoziţiilor (B.I.E.)

modifică anexa nr. 1

5 modificări prin O.U.G. nr. 20/2004 M. Of. nr. 335/16 apr. 2004 completează anexa nr. I
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
României ca membru fondator la Reţeaua internaţională 
pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)

M. Of. nr. 506/4 iun. 2004aprobată cu modificări prin L. nr. 229/2004

6 modificări prin O.U.G. nr. 35/2004 M. Of. nr. 474/26 mai 2004
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
ce decurge din calitatea României de stat participant la 
Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional 
pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, 
semnat la Baku ia 8 septembrie 1998, şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte

aprobată prin L. nr. 334/2004

completează anexa nr. 1. anexa nr. 2.2

M. Of. nr. 674/27 iul. 2004

7 .modificări prin L. nr. 229/2004 M. Of. nr. 506/4 iun. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
României ca membru fondator la Reţeaua Internaţională 
pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (I.N.S.M.E.)

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 20/2004
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8 modificări prin M. Of. nr. 674/27 iul. 2004
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce 
decurge din calitatea României de stat participant la Acordul 
multilateral de bază privind transportul internaţional pentru 
dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku 
la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilorla organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale ia care România este parte

L. nr. 334/2004 aprobă O.U.G. nr. 35/2004

Simodificări prin M. Of. nr. 803/31 aug. 2004 
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiare

aprobată cu modificări şi L. nr. 507/2004 
completări prin

O.G. nr. 94/2004 modifică anexa nr.l

M. Of. nr. 1080/19 nov. 2004

10 completat prin M. Of. nr. 793/31 aug. 2005
Ordonanţă pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi 
depline la Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică (OCDE) 

aprobată prin L. nr. 394/2005

O.G. nr. 50/2005 completează anexa nr. 1

M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005

11 completat prin M. Of. nr. 1072/29 nov. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce 
decurge din calitatea României de observator la Comitetul 
Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie* 
decembrie 2005, precum şi pentru anii următori în care 
România va mai primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE

aprobată prin L. nr. 152/2006

O.U.G. nr. 159/2005 completează anexele nr.l şi 2.2

M. Of. nr. 431/18 mai 2006

12 modificări prin L. nr. 394/2005 M. Of. nr. 1155/20 dec. 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2005 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din 
calitatea României de stat membru cu drepturi depline la 
Programul LEED al Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică (OCDE)

aprobă O.G. nr. 50/2005

13 completat prin O.U.G. nr. 197/2005
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiilor anuale care decurg din calitatea României de 
membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al 
Federaţiei Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor 
Culturale (IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN

aprobată prin L. nr. 169/2006

'M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 completează anexa nr. I

M. Of. nr. 436/19 mai 2006
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1-»[mpdificări prin L.,nrri52/2066;J ' [lyi. O/ nr. 431/18 mai 2006 '
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 159/2005 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
şl pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea 
României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime 
al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie 2005, precum şi 
pentru anii următori în care România va mai primi statutul de 
observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al 
OCDE

aproba O.U.G. w. ]59/2005

’Smodific^ri prin L-.nr. 169/2006 M; Of. nr. 436/19 mai 2006 _
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor 
anuale care decurg din calitatea României de membru al 
Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federaţiei 
Internaţionale a Consiliilor Artelor şi a Agenţiilor Culturale 
(IFACCA) şi al Agenţiei Internaţionale ISBN

aprobă O.U.G. nr.}97/2005

16 [completat prin O.U.G. nr. 63/2008"." [W- Of. nr.'392/23 mai 2008

Ordonanţă de urgenţă pentnj completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al 
Magistraturii la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare 
(RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din 
calitatea de membnj a Institutului Naţional al Magistraturii la 
Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

aprobată prin L. nr. 227/2008

completează anexa nr. }, anexa nr. 2.2

M. Of. nr. 738/31 oct. 2008

i7ifTiodificări prin__ ;;L nr. 227/2008 ■îyLP/rAruZ-Ş^/SlOCţ, 2008____ aprobă O.U.G. nr. 63/2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor ta organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea 
obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului 
Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană de Fonnare 
Judiciară (EJTN)

lefrnodificări prin O.U.G. nr. 116/^;[0 J\M. Of. nr. 890/30 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei 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 cotizaţiei anuale pentru anii 
următori în care România va mai primi statutul de observator 
în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT

aprobată cu modificări prin L. nr. 146/2011

modifică anexele nr. ] şi 2.2

M. Of. nr. 493/11 iul. 2011
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modificări prin M. Of. nr. 493/11 iul. 2011 aprobă cu modificări O.V.G. nr. }] 6/2010 
şi completează anexa nr. 2.2

L. nr. 146/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului 
nr. 116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvemamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participăni Ministerului Agriculturii 
şl Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru 
perioada 2010-2011. precum şt a cotizaţiei anuale pentru anii 
următori în care România va mai primi statutul de observator 
în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT

20 completat prin M. Of. nr. 700/4 oct. 2011
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme 
internaţionale

aprobată prin L.nr. 38/2012

O.U.G. nr. 84/2011 completează anexele nr. 1 şi 2

M. Of. nr. 184/21 mar. 2012

21 modificări prin M. Of. nr.-184/21 mar. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar* 
fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale

L. nr. 38/2012 aprobă O.U.G. nr. 84/201!

22 icompletal prin L. nr. 119/2012 M. Of. nr. 461/9 iul. 2012
Lege privind aderarea Curţii Constituţionale a României la 
Conferinţa Mondială a Justiţiei Constituţionale, precum şi 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvemamentale la care România este parte

completează anexele nr. 1 şi 2.2

23 completat prin L. nr. 120/2012 M. Of. nr. 488/17 iul. 2012
Lege privind aderarea Institutului Naţional al Magistraturii la 
Reţeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum 
şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte

completează anexele nr. 1 şi 2

24 completat prin O.U.G. nr. 76/2012
Ordonanţă de urgenţă privind aderarea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului la Fonjmul European al Registrelor 
Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor 
financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale 
Foairhului European al Registrelor Comerţului organizate de 
România, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale Interguvemamentale la care 
România este parte

aprobată prin L. nr. 120/2013

;M. Of. nr. 809/3 dec. 2012 completează anexele nr. I şi 2.2

M. Of. nr. 243/26 apr. 2013

25 modificări prin L. nr. 118/2013 M. Of. nr. 243/26 apr. 2013
Lege pentru aderarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la 
Asociaţia Internaţională a înaltelor Jurisdicţii Administrative, 
pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 
Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, 
pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, 
ale înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi 
pentru modiftcarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte

modifică anexa nr. 2.2; 
completează anexa nr. 1 pct. II
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26 completat prin O.G. nr. 24/2013 M. Of. nr. 534/23 aug. 2013
Ordonanţă pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei 
contribuţii financiare la organisme internaţionale 

aprobată cu modificări şi L. nr. 320/2013 
completări prin

completează anexa nr. 1

M. Of. nr. 744/2 dec. 2013

27 modificări prin L. nr. 320/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2013 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii 
financiare la organisme internaţionale

M. Of. nr. 744/2 dec. 2013 aprobă O.G. nr. 24/20J3

28 modificări prin O.G. nr. 2/2014 M. Of. nr. 81/31 ian. 2014
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale Tn vederea participării Consiliului Concurenţei 
la activităţile Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru 
aprobarea plăţii unei contribuţii financiare de către Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării la organismele 
internaţionale

aprobată prin L. nr. 84/2014

modifică şi completează anexele nr. 1 şi 2

M. Of. nr. 469/26 iun. 2014

29 modificări prin L. nr. 84/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este 
parte, precum şl pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Consiliului Concurenţei la activităţile 
Comitetului de Concurenţă al OCDE şi pentru aprobarea plăţii 
unei contribuţii financiare de către Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării la organismele internaţionale

M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 aprobă O.G. nr. 2/2014

30 completat prin O.G. nr. 7/2014 ■M. Of. nr. 583/5 aug. 2014
Ordonanţă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a 
României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru 
Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte

aprobată prin L. nr. 163/2014

completează anexele nr. J şi 2.2

M. Of. nr. 905/12 dec. 2014

31 modificări prin M. Of. nr. 905/12 dec. 2014L. nr. 163/2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca 
membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări 
Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte

aprobă O.G. nr. 7/2014

32 completat prin O.U.G. nr. 83/2014
Ordorianţâ'de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu modificări şi L.nr. 71/2015 
completări prin

M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 completează anexa nr. 1

M.Of. nr. 233/6 apr. 2015
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33 completat prin M. Of. nr. 176/13 mar. 2015O.U.G.nr. 2/2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015

completează anexa nr. 1

M. Of. nr. 480/1 iui. 2015

34 modificări prin O.G. nr. 25/2015 M. Of. nr. 639/21 aug. 2015
Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului 
Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte

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

completează anexa nr. I: 
modifică şi completează anexa nr. 2.2

3s completat prin O.G. nr. 28/2015 M. Of. nr. 641/24 aug. 2015 completează anexa nr. 1
Ordonanţă pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge 
din calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte

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

36 modificări prin O.G. nr. 34/2015 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015
Ordonanţă privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de 
participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune 
lărgită din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte

aprobată prin L. nr. 300/2015

completează anexa nr. 1

M. Of. nr. 893/27 nov. 2015

37 modificări prin M. Of. nr. 831/6 nov. 2015
Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei 
şi Ministerului Public la organisme internaţionale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte

L. nr. 262/2015 modifică şi completează anexele nr.I şi 2.2

38 modificări prin L. nr. 332/2015 M. Of. nr. 945/21 dec. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2015 
privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei ia 
organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte

aprobă O.G. nr. 25/2015

39 imodificări prin M. Of. nr. 948/22 dec. 2015L nr. 317/2015
Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte/ precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei 
Publice al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

completează anexa nr. 1

40 modificări prin M. Of. nr. 64/28 ian. 2016O.G. nr. 4/2016
Ordonanţă privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de 
participare a României în calitate de membru afiliat la 
Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) şi 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte 

aprobată prin L. nr. 127/2016

completează anexa nr. I

M. Of. nr. 520/11 iul. 2016
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completat prin L nr. 96/2016 .M. Of. nr. 383/19 mai 2016
Lege pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea 
unei Organizaţii Europene pentru Cercetăn Nucleare, adoptată 
la Paris la 1 iulie 1953. astfel cum a fost modificată, la 
Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei 
Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la 
Paris la 1 iulie 1953 şl la Protocolul privind privilegiile şi 
imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, 
adoptat la Geneva la 18 matlie 2004

completează anexa nr. }

<2 completat prin L. nr. 240/2016 M. Of. nr. 987/8 dec. 2016
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 
pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru 
permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de 
Probaţiune, a art. 12 aiin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme 
internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale 
la care România este parte

completează anexa nr. ]

*3 completat prin M. Of. nr. 228/3 apr. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind plata cotizaţiilor restante ale 
României pentru participarea la lucrările unor comitete din 
cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
şl pentru completarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 2.2 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale 
la care România este parte 

aprobată cu modificări şi L. nr. 181/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 28/2017 completează anexa nr. 1

M.Of. nr. 582/20 iul. 2017

^ modificări prin L. nr. 111/2017 M. Of. nr. 399/26 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
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

modifică anexa nr. 2.1

<5 completat prin L. nr. 124/2017 :M. Of. nr. 415/6 iun. 2017
Lege privind aprobarea participării României ca membru 
asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi 
transfenjl profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare 
şi Dezvoltare Economică - OCDE. precum şi pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte

completează anexa nr. l

*6 completat prin L. nr. 181/2017 M. Of. nr. 582/20 iul. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României 
pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. __ 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor Ia organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte

completează anexa nr. 2.2
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’M. Of. nr. 739/27 aug. 2018
Ordonanţă privind aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia 
Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şj 
aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din 
calitatea de membru, precum şt completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvemamentale la care 
România este parte

aprobată prin L. nr. 175/2019

completat prin O.G. nr. 7/2018 completează anexele nr. ] şi 2.2

M. Of. nr. 829/11 oct. 2019

‘‘8 modificări prin M. Of. nr. 19/8 ian. 2019L. nr. 2/2019
Lege privind modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 
118/2013 pentru aderarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la 
Asociaţia Internaţională a înaltelor Jurisdicţii Administrative, 
pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la 
Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului la RegistnjI European ai Comerţului, 
pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, 
ale înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, ale Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte 
şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului 
nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte

modifică anexa nr. 2.2

“9 completat prin L. nr. 76/2019
Lege privind aprobarea participării României la sistemul 
Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz 
de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale 
la care România este parte

M. Of. nr. 333/2 mai 2019 completează anexa nr. 1

50 completat prin L. nr. 173/2019
Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, 
precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvemamentale la care 
România este parte

M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 completează anexa nr. 1

61 modificări prin L nr. 175/2019 ■M. Of. nr. 829/11 oct. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 
privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 
Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în 
Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri 
de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, 
precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvemamentale la care România este parte

aprobă O.G. nr. 7/20J8

52 completat prin O.G. nr. 2/2020
Ordonanţă privind aprobarea aderării Secretariatului General 
al Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă 
(ESDN) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
Cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale 
la care România este parte 

aprobată prin L. nr. 66/2020

M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 completează anexa nr. 7 şi anexa nr. 2.2

M. Of. nr. 428/21 mai 2020
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53 completat prin O.G. nr. 4/2020 M. Of. nr. 65/30 ian. 2020 
Ordonanţă privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la 
bugetul Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea 
Ameninţărilor Hibride de la Helsinki - European Center of 
Excelience for Countering Hybrid Threats * Hybrid CoE, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte

aprobată prin L. nr. 45/2021

completează anexa nr. 1 şi nr. 2.2

M. Of. nr. 274/18 mar. 2021

5« modificări prin O.U.G. nr. 14/2020 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de 
Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de 
Statistică şl Guvemanţă în Statistică al OCDE

modifică anexa nr. J şi anexa nr. 2.2

55 modificări prin L. nr. 66/2020 M. Of. nr. 428/21 mai 2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2020 
privind aprobarea aderării Secretariatului General al 
Guvernului la Reţeaua europeană de dezvoltare durabilă 
(ESDN) şl aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a 
Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte

aprobă O.G. nr. 2/2020

66 modificări prin O.U.G. nr. 109/2020 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile Internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a 
României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică • 
OCDE

aprobată prin L. nr. 38/2021

modifică anexa nr. 1 şi anexa nr. 2.2

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021

57 completat prin O.U.G. nr. 116/2020 :M. Of. nr. 652/23 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea cotizaţiei 
anuale ce decurge din calitatea de membru a României în 
cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

aprobată cu modificări şi L. nr. 43/2021 
completări prin

completează anexa nr. 1 şi nr. 2.2

M. Of. nr. 269/17 mar. 2021

58 completat prin L. nr. 240/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din 
Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 
la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parie

completează anexa nr. /

59 completat prin L. nr. 263/2020 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020
Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua — 
europeană de prevenire a criminalităţii • EUCPN de către 
Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr. 2.2 
la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte

completează anexa nr. 2.2
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60 modificări prin L. nr. 38/2021 M. Of. nr. 263/17 mar. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentaie la care România este 
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce 
decurge din calitatea de membru a României în cadrul 
Fonjmului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

aproba O.U.G. nr. 109/2020

61 modificări prin L. nr. 43/2021 M. Of. nr. 269/17 mar. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentaie la care România este 
parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce 
decurge din calitatea de membru a României în cadrul 
Fundaţiei Europene pentru Tineret

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. } 16/2020

62 modificări prin L. nr. 45/2021 M. Of. nr. 274/18 mar. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2020 
privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la bugetul 
Centrului European de Excelenţă pentru Combaterea 
Ameninţărilor Hibride de ia Helsinki - European Center of 
Exceilence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE. 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentaie la care România este parte

aprobă O.C. nr. 4/2020

63 completat prin L. nr. 47/2021 M. Of. nr. 280/19 mar. 2021
Lege privind aprobarea cotizaţiei anuale a României la 
Comitetul de asistenţă pentru dezvoltare (OAC) al Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), precum 
şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentaie la care România este parte

completează anexele nr. 1 şi 2.2

64 completat prin L. nr. 48/2021
Lege prfvind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României la 
bugetul Centrului European de Excelenţă dedicat gestionării 
ciwie a crizelor - European Center of Exceilence for Civilian 
Crisis Management, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentaie la care 
România este parte

M. Of. nr. 280/19 mar. 2021 completează anexele nr. 1 şi 2.2

65 completat prin L. nr. 148/2021 M. Of. nr. 530/21 mai 2021
Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 
Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi 
Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 
precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentaie la care România este parte

completează anexa nr. 1 şi anexa nr. 2.2

66 completat prin O.U.G. nr. 62/2021 M. Of. nr. 643/30 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentaie la care 
România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei 
tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului 
financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)", 
aferente anului 2021

completează anexa nr. 1
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