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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL ÎNLOCUITOR asupra proiectului de 

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă                   

în Statistică al OCDE, retransmis, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa                            

nr. PL-x 98/2020 din 29 martie 2021, înregistrată sub nr. 4c-1/55/2020 din                               

30 martie 2021, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

    Costel Neculai DUNAVA 
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                                                                                               PL-X  53 
                                                 RAPORT ÎNLOCUITOR 

                                                                                           asupra  

proiectului de Lege privind respingerea  

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă în Statistică al OCDE 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, 

retransmis, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. PL-x 98/2020 din 29 martie 2021, înregistrată sub                           

nr. 4c-1/55/2020 din 30 martie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă                       

în Statistică al OCDE, în şedinţa din 2 martie 2020. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 101 din 10 februarie 2020, a avizat negativ proiectul de ordonanţă de urgenţă. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               

nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă                        

în Statistică al OCDE. 

Actul normativ stabilește modalitatea de punere în aplicare a măsurilor ce rezultă din deţinerea statutului de asociat în 

cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, precum și aprobarea achitării de către Institutul Naţional 

de Statistică a cotizaţiilor ce decurg din această calitate, aferente anului 2019 şi pentru următorii ani în care România are 

calitatea de asociat în cadrul Comitetului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă menţionată mai sus, întocmind raportul iniţial nr. PL-x 98 din  

10 noiembrie 2020, prin care au supus plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, în forma adoptată de Senat.  

Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în şedinţa din 29 martie 2021, a hotărât să retrimită la Comisie iniţiativa 

legislativă  pentru o nouă dezbatere.     

În conformitate cu prevederile art. 61, art. 53 alin. (3) teza I și 129 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au reluat examinarea proiectului de lege menţionat mai sus în                   

şedinţa din 15 iunie 2021, desfășurată atât la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru 

alți membri. 

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri                                                                                                                                                                                                                                                                     

17 deputaţi. 
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La lucrările Comisiei a participat, prin mijloace electronice, în calitate de invitat, din partea Institutului Național de 

Statistică, domnul președinte Tudorel Andrei. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate                      

de voturi, să întocmească un raport înlocuitor prin care să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 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 şi Guvernanţă în Statistică al OCDE, cu amendamente admise, care 

sunt redate în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport înlocuitor.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

                       PREŞEDINTE                                                                                                                              SECRETAR  
  

               Costel Neculai DUNAVA                                                                                                             Bogdan-Alin STOICA 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 14/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

1. .............................. 

 
LEGE 

privind respingerea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 

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 şi Guvernanţă 

în Statistică al OCDE 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 14/2020 

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 şi 

Guvernanţă în Statistică al OCDE 

 
         Autor: Comisia economică 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

2. .................................. Articol unic.- Se respinge Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 14 din                      

4 februarie 2020 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 

Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 14 din 4 februarie 2020 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 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 



6 

 

Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 14/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

calitate de asociat în cadrul Comitetului de 

Statistică şi Guvernanţă în Statistică al 

OCDE, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 103 din                      

11 februarie 2020. 

 

Institutului Naţional de Statistică în 

calitate de asociat în cadrul 

Comitetului de Statistică şi 

Guvernanţă în Statistică al OCDE, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 103 din                      

11 februarie 2020. 

 
          Autor: Comisia economică 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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 și Guvernantă în Statistică 

al OCDE 

--------------- Nemodificat.  

4. 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 după cum 

urmează: 

---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 14/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

5. 1. La anexa nr. 1 „Lista organizaţiilor 

internaţionale interguvernamentale la care 

România este membră”, la punctul II 

„Organizaţiile internaţionale guvernamentale la 

care România a aderat în baza aprobărilor date 

de conducerea ministerelor şi a altor instituţii 

centrale”, poziţia 53 va avea următorul cuprins: 

----------------------- Nemodificat.  

6. 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

organizaţiei 

Sediul Anul 

înfiinţării 

Anul 

aderării 

României 

Instituţia 

română care 

coordonează 
relaţiile cu 

organizaţia 

internaţională 

respectivă 

Explicaţii 

,,53. OCDE - 

Comitetul de 

Statistică şi 

Guvernanţă în 

Statistică 

Paris 1961 2019 Institutul 

Naţional de 

Statistică 

România participă, 

începând cu anul 2019, 

cu statut de asociat, la 

activitatea Comitetului 

de Statistică şi 

Guvernanţă în 

Statistică 

 
 

------------------- Nemodificat.  

7. 2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme 

internaţionale”, la subcapitolul „Institutul 

Naţional de Statistică”, poziţia 2 va avea 

următorul cuprins: 

 

-------------------- Nemodificat.  

8. ,,2. OCDE — Comitetul de 
Statistică și Guvernanță în 

Statistică 

euro 21.000 
Sumele 

reprezentând 

cotizaţiile 
anuale se 

actualizează cu 
rata oficială a 

inflaţiei din ţara 

gazdă, aferentă 
anului 

calendaristic 
anterior celui de 

referinţă” 
 

------------------- Nemodificat.  
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Nr. 

crt. 

Text OUG nr. 14/2020 

 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor 

propuse 

9. Art. II. — (1) Se aprobă plata cotizaţiei în valoare 

de 6,041.10 euro în vederea participării României ca 

asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi 

Guvernantă în Statistică al OCDE, pentru anul 2019, 

precum şi plata cotizaţiei anuale în valoare de 

21.000 euro pentru anii următori în care România 

are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de 

Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE. 

(2) Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii 

cotizaţiei anuale pentru Comitetul de Statistică şi 

Guvernanţă în Statistică se asigură din bugetul 

Secretariatului General al Guvernului pentru 

Institutul Naţional de Statistică. 

(3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la                   

alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb 

leu/euro în funcţie de cursul oficial al BNR de la 

data efectuării plăţii. 

------------------ Nemodificat.  

 

 

 

 


