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A V I Z 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea 

României de stat - participant la Acordul multilateral de bază privind transportul 
internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la 
Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 

 
 

  În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
modificat şi completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, cu nr.P.L.x-358 din 9 iunie 2004, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2004 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
ce decurge din calitatea României de stat - participant la Acordul multilateral de bază 
privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, 
semnat la Baku la 8 septembrie 1998, şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte. 
  Potrivit obiectului de reglementare şi conţinutului său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu 
nr.783 din 7 mai 2003. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 mai 2004. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au analizat proiectul de lege în 
şedinţa din data de 15 iunie 2004. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil 
proiectul de lege în forma adoptată de Senat. 
  În conformitate cu prevederile articolului 75 alineatele (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege 
este Camera Deputaţilor. 
   

 
                      PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 
                        István Antal                                         Cristian Buzea 
 
 
 
Expert, 
Daniel Bădina 
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