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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 13.10.2021  
Nr. 4c-2/843 

 
PLx 365/2021 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, trimis cu adresa nr. PLx.365/2021 din 20 septembrie 2021, 
Camera Deputaților fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Sebastian - Ioan BURDUJA 
 
 
 

laura.gheorghe
Original
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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanțe și Bănci 

 București, 13.10.2021 
Nr. 4c-2/843 

 
PLx 365/2021 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx.365/2021 din 20 septembrie 2021, spre dezbatere pe fond, cu 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.92, alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare actualizarea 
valorii cotizaţiilor anuale pe care România trebuie să le plătească la Organizaţia 
Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), conform anexei 2.1., respectiv, la Conferinţa 
Europeană a Aviaţiei Civile (CEAC) şi Asociaţia Internaţională Permanentă a 
Congreselor de Navigaţie (AIPCN), conform anexei 2.2. la Ordonanţa Guvernului nr. 
41/1994, prin introducerea sumelor stabilite pentru anul 2021. De asemenea, pentru 
evitarea unei eventuale modificări anuale a bazei legale în funcţie de valoarea 
cotizaţiilor stabilite de organismele internaţionale, proiectul propune introducerea 
unei note de subsol cu trimitere la suma propusă la plată, potrivit căreia cotizaţiile se 
plătesc anual la nivelul sumelor stabilite şi comunicate de către organismele 
internaţionale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat 
proiectul de Lege menționat mai sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online, din data 
de 13 octombrie 2021.     
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La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă . 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, 
domnul Lucian Ovidiu Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor şi domnul  
Gabor Sandor secretar de stat în Ministerul Transporturilor. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu 
amendamentele prezentate în Anexă. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Sebastian - Ioan BURDUJA 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
               Expert parlamentar, 

               Laura Elena Gheorghe
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

1.  Lege 
pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care 

România este parte 

nemodificat  

2.  Art.I. - Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.241 
din 29 august 1994, aprobată prin Legea 
nr.126/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

nemodificat  

3.  1. La anexa nr.2.1 - „Cotizaţii la organismele 
internaţionale din sistemul O.N.U.” 
subcapitolul „Ministerul Transporturilor”, 
numărul curent 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„10 Organizaţi

a Aviaţiei 
Civile 
Internaţion

Dolari 
S.U.A. 
Dolari 
Canadieni 

52.185* 
91.181*” 

nemodificat  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

ale 
(O.A.C.I. ) 

 

4.  2. La anexa nr.2.1 - „Cotizaţii la 
organismele internaționale din sistemul 
O.N.U.” subcapitolul „Ministerul 
Transporturilor”, după numărul curent 10 
se introduce nota de subsol cu următorul 
cuprins: 
„*Cotizaţia se plăteşte anual la nivelul sumelor 
stabilite şi comunicate de Organizaţia Aviaţiei 
Civile Internaţionale (O.A.C.I.).” 
 

nemodificat  

5.  3. La anexa nr.2.2 - „Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
„Ministerul Transporturilor”, numărul 
curent 1 se modifică și va avea următorul 
cuprins:  
„1 Conferinţa 

Europeană a 
Aviaţiei Civile 
(C.E.A.C.) 

euro 34.884**
” 
 

 

nemodificat  

6.  4. La anexa nr.2.2 - „Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
„Ministerul Transporturilor”, numărul 
curent 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„2 Asociaţia 
Internaţională 
Permanentă a 
Congreselor de 
Navigaţie  

euro 1.900** 

 

nemodificat  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

(A.I.P.C.N.) 
 

7.   

 

 

 

 

”3
. 

Asociația 
Internațională 
Permanentă a 
Congreselor 
Rutiere 
(A.I.P.C.R.) 

Franci 
francezi 

18.000 

Text ORDONANŢA nr. 41 din 12 august 
1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 
parte 

1. La articolul I după punctul 4. se 
introduce un nou punct, punctul 5 cu 
următorul cuprins: 
5 - La anexa nr. 2.2 – ”Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
"Ministerul Transporturilor", numărul 
curent 3 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”3. Asociația 

Internațională 
Permanentă a 
Congreselor 
Rutiere 
(A.I.P.C.R.) 

Euro 8.900 ⃰  ⃰
  “ 

 

În vederea modificării și completării Ordonanței 
Guvernului nr. 41/1994 prin actualizarea valorii 
cotizației anuale pe care România trebuie să o 
plătească la Asociația Internațională Permanentă a 
Concreselor Rutiere (A.I.P.C.R.). 

8.   
 
5. La anexa nr.2.2 - „Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
„Ministerul Transporturilor”, după numărul 
curent 7 se introduce nota de subsol cu 
următorul cuprins: 
 
„**Cotizaţia se plăteşte anual la nivelul sumelor 
stabilite şi comunicate de Conferinţa Europeană 
a Aviaţiei Civile (C.E.A.C.), respectiv de 

2. La articolul I, punctul 5 devine punctul 6 
si se modifică cu umrătorul cuprins: 
6. - La anexa nr. 2.2 –”Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale” subcapitolul 
"Ministerul Transporturilor", după 
numărul curent 7 se introduce nota de 
subsol cu următorul cuprins: 
 
”   ⃰  ⃰   

Motivul pentru care se dorește această 
modificare este necesitatea actualizării valorii 
cotizațiilor anuale, pe care România le plătește 
în calitate de membru cu drepturi depline la 
Asociația Permanentă a Congreselor Rutiere 
(A.I.P.C.R.), survenite în perioada ce a trecut de 
la aderarea României până în prezent. 

Cotizația se plătește anual la nivelul 
sumelor stabilite și comunicate de Conferința 
Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.), 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) Motivare 

Asociaţia Internaţională Permanentă a 
Congreselor de Navigaţie (A.I.P.C.N).” 
 

Asociația Internațională Permanentă a 
Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.) , 
respectiv  de Asociația Internațională 
Permanentă a Congreselor Rutiere 
(A.I.P.C.R.)”. 
 

9.  Art.II.- Cotizaţiile stabilite prin prezenta lege 
se plătesc anual, începând cu anul 2021. 

nemodificat  

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

