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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU MEDIU ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

  
 

                                                                          Bucureşti, 09/03/2021 
                                                                                  Nr.4c-8/120 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de 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 interguvernamentale la care România este 
parte 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi 

echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 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 interguvernamentale la care România este parte  

trimis cu adresa nr. PL-x 107/2021 din 17 februarie 2021 și înregistrat cu nr.4c-

8/78/18 februarie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aderarea Secretariatului 

General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi 

Dezvoltare Durabilă (EEAC), prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă, care 

coordonează implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a 

României 2030, la nivel naţional şi îşi desfăşoară activitatea în finanţarea 

Secretariatul General al Guvernului. Sumele necesare plăţii cotizaţiei anuale se vor 
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asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, 

pentru Departamentul pentru dezvoltare durabilă. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. D 971/31.08.2020, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observaţii şi propuneri. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

Decizională. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinară. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a 

dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 9 martie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de 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 interguvernamentale 

la care România este parte.   

 

 

 

PREŞEDINTE, 
George-Cătălin Stângă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redactat: 
Expert parlamentar,  
Andreea-Larisa Vlasin 
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