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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de 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 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, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu 
adresa Biroului Permanent nr. PL.X 643 din 14 decembrie 2005. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Mihai Nicolae Tănăsescu 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de 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 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   
 
 

 
Cu adresa nr. PL.X 643 din 14 decembrie 2005, Biroul Permanent conform 

art.89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi completat prin 
H.C.D. nr. 34/2005, a sesizat, în procedură de urgenţă, pentru examinare şi avizare în 
fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de 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 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   . 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare  completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată 
prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, prin adăugarea la 
anexa nr. 1 a unei noi organizaţii, respectiv OCDE – Comitetul Transporturilor 
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Maritime, cu sediul la Paris şi în anexa nr. 2.2 „ Cotizaţii la alte organisme 
internaţionale” a sumei reprezentând cotizaţia anuală, în valoare de 5.000 euro, ce 
revine României în calitate de observator  la această organizaţie. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 
din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  22 deputaţi, din totalul de 26 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 8 decembrie 

2005. 
Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a 

art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii proiectului de Lege, în şedinţa din data de 22 decembrie 
2005, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a proiectului de 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 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   , în forma adoptată de Senat 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 

             Expert parlamentar: 
           Ene Giorgiana 
           Rosu Gica  
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