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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

                              Bucureşti, 26.03.2001
                    Nr.97/XVIII/3

BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

DOMNULUI PREŞEDINTE
VALER DORNEANU

Vă înaintăm, alăturat, Raportul la proiectul de 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 Românie este parte.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele şi punctele
de vedere primite de la:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice;
- punctul de vedere al Ministerului Industriei şi Resurselor.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,

                      István Antal                                           Aurelia Vasile
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR

Comisia pentru industrii si servicii

Bucureşti, 26.03.2001
                     Nr.97/XVIII/3

RAPORT

asupra proiectului de 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

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre

dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 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, trimis cu adresa nr.161 din 12 martie 2001.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 1

martie 2001.

Obiectul de reglementare al prezentului proiect de ordonanţă de

urgenţă îl constituie completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994, privind

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organismele internaţionle interguvernamentale la

care România este parte, prin adăugarea a încă două asemenea organisme:

Comitetul oţelului şi Comitetul pentru industria construcţiilor navale.
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În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, Comisia pentru industrii şi servicii a examinat proiectul de lege în

şedinţa din 21.03.2001 şi a hotărât cu unanimitate de voturi să supună

plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege

în forma adoptată de Senat, cu menţiunea că pe tot parcursul textului

sintagma "Ministerul Industriei şi Comerţului" va fi înlocuită cu sintagma

"Ministerul Industriei şi Resurselor."

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,                                           SECRETAR,

                      István Antal                                              Aurelia Vasile

Expert,
Viorela Gondoş
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Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru industrii si servicii
                                                                                                                                                                                                                 Anexa 1

A M E N D A M E N T E     P R O P U S E
la proiectul de 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

Nr.
crt.

Text iniţiator Text adoptat de Senat Amendamente propuse
Autorul

Motivaţia

0 1 2 3 4
1 Ordonanţa 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

Titlul legii
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

2 Articol unic - Se aprobă Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.123 din
30 iunie 2000 pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor
la organizaţiile internaţionale
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0 1 2 3 4
interguvernamentale la care
România este parte, şi publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.313 din 6 iulie 2000, cu
următoarele modificări:

3 Titlul ordonanţei va avea
următorul cuprins:
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.

4 Art.I Punctul II din Anexa nr.1,
cuprinzând "Organizaţiile
internaţionale guvernamentale la care
România a aderat în baza aprobărilor
date de conducerea ministerelor şi a
altor instituţii centrale", la Ordonanţa
Guvernului nr.41/1994 privind
autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organismele internaţionale
interguvernamentale la care România

Art.I va avea următorul cuprins:
Art.I - Punctul II din Anexa nr.1,
cuprinzând Organizaţiile
internaţionale guvernamentale la
care România a aderat în baza
aprobărilor date de conducerea
ministerelor şi a altor instituţii
centrale, la Ordonanţa Guvernului
nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile
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0 1 2 3 4
este parte, publicată în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr.241
din 29 august 1994, se completează
după poziţia 42 cu poziţia 43 "OCDE
- Comitetul oţelului" şi poziţia 44
"OCDE - Comitetul pentru industria
construcţiilor navale", potrivit
datelor din Anexa nr.1 la prezenta
ordonanţă de urgenţă.

internaţionale interguvernamentale
la care România este parte,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.241 din 29
august 1944, aprobată prin Legea
nr.126/1994, se completează cu
poziţiile prevăzute în anexa care
face parte integrantă din
prezenta ordonanţă de urgenţă.

5 Art.II Plata cotizaţiilor României, ca
membru-obsevator la Comitetul
oţelului şi Comitetul pentru industria
construcţiilor navale al Organizaţiei
pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE), astfel cum au
fost incluse potrivit art.I, se achită
integral din Bugetul Ministerului
Industriei şi Comerţului de la data
introducerii de către OCDE a
cotizaţiilor de participare pentru
membrii-observatori.

Art.II va avea următorul cuprins:
Art.II - Plata cotizaţiilor României,
ca membru observator la Comitetul
oţelului şi la Comitetul pentru
industria construcţiilor navale ale
Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)
se suportă de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului
Industriei şi Comerţului,
începând cu data introducerii de
către O.C.D.E. a cotizaţiilor de
participare pentru membrii
observatori.

Art.II va avea următorul cuprins:
Art.II - Plata cotizaţiilor
României, ca membru
observator la Comitetul oţelului
şi la Comitetul pentru industria
construcţiilor navale ale
Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică
(O.C.D.E.) se suportă de la
bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Industriei şi
Resurselor, începând cu data
introducerii de către O.C.D.E. a
cotizaţiilor de participare pentru
membrii observatori.

Comisia pentru industrii şi
servicii

Denumirea actuală a
ministerului.
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0 1 2 3 4
6 Art.III Bugetul Ministerului

Industriei şi Comerţului pe anul 2000
la articolul 40 "Transferuri
neconsolidabile", alineatul 11
"Contribuţii şi cotizaţii la
organismele internaţionale" se
suplimentează cu echivalentul în lei
de la data efectuării plăţii al sumei de
120.000 franci francezi.

Art.III va avea următorul cuprins:
Art.III - Bugetul Ministerului
Industriei şi Comerţului pe anul
2000 se suplimentează la articolul
40 Transferuri neconsolidabile
alineatul 11 "Contribuţii şi cotizaţi
la organismele internaţionale" cu
echivalentul în lei al sumei de
120.000 franci francezi de la data
efectuării plăţii.

Art.III va avea următorul
cuprins:
Art.III - Bugetul Ministerului
Industriei şi Resurselor pe anul
2000 se suplimentează la
articolul 40 Transferuri
neconsolidabile alineatul 11
Contribuţii şi cotizaţi la
organismele internaţionale cu
echivalentul în lei al sumei de
120.000 franci francezi de la
data efectuării plăţii.

Comisia pentru industrii şi
servicii

Denumirea actuală a
ministerului

RAPORTORI:

Dep. Olga Anastasescu  PDSR-SDU
Dep. Gheorghe Albu  PD

Expert,
Viorela Gondoş
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