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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
        

 Bucureşti, 08.06.2017 
                                                        Nr.4c-3/265/2017 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata 

cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete 

din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, transmis cu adresa nr.P.L.x. 

200 din 15 mai 2017. 

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

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

      
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

 Bucureşti, 08.06.2017 
                                                        Nr.4c-3/265/2017 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor 

restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale 
României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, transmis cu adresa nr.P.L.x. 200 din 15 mai 2017, înregistrat la 
comisie sub nr.4c-3/265 din 16 mai 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.183/31.03.2017, avizează favorabil proiectul de ordonanţă cu observaţii şi 
propuneri preluate de iniţiator. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege şedinţa din 8 mai 2017. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin avizele nr.4c-11/558 din 16 
mai 2017, respectiv nr.4c-2/606 din 24 mai 2017, au avizat favorabil proiectul de lege. 
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  Proiectul de lege are ca obiect reglementarea aprobarea plăţii restanţelor la plata cotizaţiilor pentru acele comitete şi 
grupuri de lucru din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică la care România a participat ca membru 
asociat şi pentru care s-au înregistrat întârzieri. Astfel, la momentul actual, România are arierate datorate de către Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Turismului, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor 
Nucleare, Agenţia Nucleară pentru Deşeuri Radioactive şi Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub 
Presiune şi Instalaţiilor d Ridicat. Prin completarea anexei nr.1 punctul II şi a anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte se asigură 
temeiul legal pentru plata curentă a cotizaţiilor pentru participarea la următoarele comitete: Comitetul pentru Turism, Comitetul 
pentru gestionarea deşeurilor radioactive, Comitetul pentru studii economice şi tehnice privind energia nucleară şi ciclul 
combustibilului nuclear, Comitetul pentru securitatea instalaţiilor nucleare, Comitetul pentru protecţia la radiaţii şi sănătate 
publică, Comitetul pentru IMM – uri şi Antreprenoriat, precum şi plata curentă a cotizaţiilor pentru participarea la Confederaţiei 
Europene a Organismelor de Control. 
  Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în şedinţa din 30 mai 2017 şi au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor 
comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, cu amendamente admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 21 deputaţi membri ai comisiei. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Economiei, doamna Anca Chiser – 
secretar de stat şi din partea Ministerului Turismului, domnul Bogdan Tomoioagă – secretar de stat. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect 
de lege este Camera Deputaţilor. 
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
crt. 

Text OUG 28/2017 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.28/2017 

privind plata cotizaţiilor restante ale 
României pentru participarea la 

lucrările unor comitete din cadrul 
Organizaţiei pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică şi pentru 

completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România 

este parte 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.28 din 30 
martie 2017 privind plata cotizaţiilor 
restante ale României pentru 
participarea la lucrările unor comitete 
din cadrul Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică şi 
pentru completarea anexei nr. 1 la  

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.28 din 30 martie 2017 privind 
plata cotizaţiilor restante ale României pentru 
participarea la lucrările unor comitete din cadrul 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile  

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 

  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.228 din 3 
aprilie 2017. 
 

internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.228 din 3 
aprilie 2017, cu următoarele modificări şi 
completări: 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

3.  Titlul Ordonanţei de urgenţă 
 

Ordonanţă de urgenţă 
privind plata cotizaţiilor restante ale României 
pentru participarea la lucrările unor comitete 
din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică şi pentru completarea 
anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 

parte 
 

 1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„Ordonanţă de urgenţă 
privind plata cotizaţiilor restante ale României 
pentru participarea la lucrările unor comitete 
din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică şi pentru completarea 
anexei nr. 1 şi anexei 2.2 la Ordonanţa 

Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este 

parte” 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Conform 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 

4.  Art.1. - (1) Se aprobă plata cotizaţiei restante 
a României, aferentă anilor 2011-2016, în 
sumă totală de 128.000 euro, pentru 
participarea reprezentanţilor Agenţiei 
Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive, 
instituţie publică în subordinea Ministerului 
Economiei, la lucrările Comitetului pentru 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
gestionarea deşeurilor radioactive şi 
Comitetului pentru studii economice şi 
tehnice privind energia nucleară şi ciclul 
combustibilului nuclear, din cadrul 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică, după cum urmează: 
a) pentru anul 2011, 20.600 euro cotizaţie 
anuală; 
b) pentru anul 2012, 21.200 euro cotizaţie 
anuală; 
c) pentru anul 2013, 21.400 euro cotizaţie 
anuală; 
d) pentru anul 2014, 21.600 euro cotizaţie 
anuală; 
e) pentru anul 2015, 21.600 euro cotizaţie 
anuală; 
f) pentru anul 2016, 21.600 euro cotizaţie 
anuală. 
(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor prevăzute 
la alin.(1) se asigură din bugetul aprobat pe 
anul 2017 Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri 
Radioactive. 
 

5.  Art.2. - (1) Se aprobă plata cotizaţiei restante 
a României, aferentă anilor 2015 şi 2016, în 
sumă totală de 7.200 euro, pentru participarea 
reprezentanţilor Ministerului pentru Mediul 
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat la 
lucrările Comitetului pentru IMM-uri şi 
antreprenoriat (WPSMEE) din cadrul 
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
Economică, după cum urmează: 
a) pentru anul 2015, 3.600 euro cotizaţie 
anuală; 
b) pentru anul 2016, 3.600 euro cotizaţie 
anuală. 
(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor prevăzute 
la alin.(1) se asigură în limita bugetului 
aprobat pentru anul 2017 al Ministerului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat, de la capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 
„Alte transferuri”. 
 

6.  Art.3. - (1) Se aprobă plata cotizaţiei restante 
a României, aferentă anilor 2013-2016, în 
sumă totală de 43.100 euro, pentru 
participarea reprezentanţilor Ministerului 
Turismului la lucrările Comitetului pentru 
turism din cadrul Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică, după 
cum urmează: 
a) pentru anul 2013, 10.700 euro cotizaţie 
anuală; 
b) pentru anul 2014, 10.800 euro cotizaţie 
anuală; 
c) pentru anul 2015, 10.800 euro cotizaţie 
anuală; 
d)pentru anul 2016, 10.800 euro cotizaţie 
anuală. 
(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor prevăzute 
la alin.(1) se asigură în limita bugetului 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
aprobat pentru anul 2017 al Ministerului 
Turismului, de la capitolul 51.01 „Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte 
transferuri”. 
 

7.  Art.4. - (1) Se aprobă plata cotizaţiei restante 
a României, aferentă anului 2015, în sumă 
totală de 32.400 euro, pentru participarea 
reprezentanţilor Comisiei Naţionale pentru 
Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie 
publică finanţată de la bugetul de stat prin 
bugetul Secretariatului General al Guvernului, 
la lucrările Comitetului pentru securitatea 
instalaţiilor nucleare, Comitetului pentru 
reglementarea activităţilor nucleare şi 
Comitetului pentru protecţia la radiaţii şi 
sănătate publică din cadrul Organizaţiei 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. 
(2) Echivalentul în lei al cotizaţiei prevăzute 
la alin.(1) se asigură din bugetul aprobat pe 
anul 2017 Comisiei Naţionale pentru 
Activităţile Nucleare prin bugetul aprobat 
Secretariatului General al Guvernului pe anul 
2017. 
 

 Nemodificat  

8.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. După articolul 4 se introduce un nou 
articol, art.41, cu următorul cuprins: 
„Art.41. – (1) Se aprobă plata cotizaţiei 
restante a României, aferente anilor 2015 – 
2016 în sumă totală de 20.490 euro pentru 
participarea reprezentanţilor Inspecţiei de 

Posibilitatea 
achitării 
sumelor 
restante ale 
ISCIR. 
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0 1 2 3 4 
 

__________ 
 

 
__________ 

 

Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de 
Ridicat, instituţie publică în subordinea 
Ministerului Economiei, la lucrările 
Confederaţiei Europene a Organismelor de 
Control (CEOC), după cum urmează: 
a) pentru anul 2015, 10.245 euro cotizaţie 
anuală; 
b) pentru anul 2016, 10.245 euro cotizaţie 
anuală. 
(2) Echivalentul în lei al cotizaţiilor 
prevăzute la alin.(1) se asigură din bugetul 
aprobat pe anul 2017 al Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor 
sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Dumitru Chiriţă – PSD 
Dep.Roxana Mînzatu – PSD 
Dep.Florinel Stancu – PSD 
Dep.Dănuţ Andruşcă – PSD 
Dep.Vlad Bontea – PSD 
Dep.Mihai Mohaci – PSD 
Dep.Rodica Paraschiv – PSD 
Dep.Octavian Petcu – PSD 
Dep.Ilie Toma – PSD 
Dep.Nicolae Velcea – PSD 
 

9.   
 
Art.5. - Echivalentul în lei al sumelor 

 3. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.5. - Echivalentul în lei al sumelor 

Conform 
normelor de 
tehnică 
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0 1 2 3 4 
prevăzute la art.1-4 se calculează pe baza 
raportului de schimb lei/euro comunicat de 
Banca Naţională a României la data efectuării 
plăţilor. 
 

prevăzute la art.1-41 se calculează pe baza 
raportului de schimb lei/euro comunicat de 
Banca Naţională a României la data efectuării 
plăţilor.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

legislativă. 

10.   
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

4. După articolul 5 se introduce un nou 
articol, art.51, cu următorul cuprins: 
„Art.51. – (1) Se autorizează Agenţia 
Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive să 
efectueze, în numele şi pe seama statului 
român, plata obligaţiilor financiare anuale 
ale României la Agenţia pentru Energie 
Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică, precum 
şi la baza de date a acesteia. 
(2) Contribuţiile se stabilesc prin hotărârile 
luate în cadrul organelor decizionale ale 
Agenţiei pentru Energie Nucleară, prevăzută 
la alin.(1). 
(3) Fondurile necesare pentru plata 
contribuţiilor prevăzute la alin.(2) sunt 
suportate din bugetul anual al Agenţiei 
Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.” 
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

 

11.  Art.6. - La anexa nr.1 punctul II din 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
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, după numărul curent 75 se introduc 
opt noi numere curente, numerele curente 76-
83, cu următorul cuprins: 
(anexată prezentului raport – pag.11-12) 
 

12.   
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 

5. După articolul 6 se introduce un nou 
articol, art.7, cu următorul cuprins: 
„Art.7. – La anexa 2.2., Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale, din Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994, aprobată prin Legea 
nr.126/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare, la capitolul Ministerul Industriilor, 
după numărul curent 5 se introduce un nou 
număr, numărul curent 6, cu următorul 
cuprins: 
 
(anexată prezentului raport – pag.13) 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
Dep.Dumitru Chiriţă – PSD 
Dep.Roxana Mînzatu – PSD 
Dep.Florinel Stancu – PSD 
Dep.Dănuţ Andruşcă – PSD 
Dep.Vlad Bontea – PSD 
Dep.Mihai Mohaci – PSD 
Dep.Rodica Paraschiv – PSD 

Necesitatea 
asigurării 
temeiului 
legal pentru 
ca ISCIR să 
poată plăti 
cotizaţiile de 
participare la 
CEOC. 
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0 1 2 3 4 
Dep.Octavian Petcu – PSD 
Dep.Ilie Toma – PSD 
Dep.Nicolae Velcea – PSD 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr.1 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea organizaţiei Sediul Anul 
înfiinţării 

Anul aderării 
României 

Instituţia română care 
coordonează relaţiile cu 

organizaţia internaţională 
respectivă 

Explicaţii 

0 1 2 3 4 5 6 
„76 OCDE - Comitetul pentru turism Paris 1948 2006 Ministerul Turismului În cadrul acestei organizaţii 

România are calitatea de 
«participant». 

77 OCDE/Agenţia pentru Energie 
Nucleară - Comitetul pentru 
gestionarea deşeurilor 
radioactive 

Paris 1948 2010 Agenţia Nucleară şi pentru 
Deşeuri Radioactive 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant». 

78 OCDE/Agenţia pentru Energie 
Nucleară - Comitetul pentru 
studii economice şi tehnice 
privind energia nucleară şi ciclul 

Paris 1948 2010 Agenţia Nucleară şi pentru 
Deşeuri Radioactive 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant». 
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combustibil 
79 OCDE/Agenţia pentru Energie 

Nucleară - Comitetul pentru 
securitatea instalaţiilor nucleare 

Paris 1973 2010 Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN) 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant». 

80 OCDE/Agenţia pentru Energie 
Nucleară - Comitetul pentru 
reglementarea activităţilor 
nucleare 

Paris 1989 2010 Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN) 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant». 

81 OCDE/Agenţia pentru Energie 
Nucleară - Comitetul pentru 
protecţia la radiaţii şi sănătate 
publică 

Paris 1990 2010 Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN) 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant». 

82 OCDE/Agenţia pentru Energie 
Nucleară - Comitetul pentru 
legislaţie nucleară 

Paris 2000 2000 Comisia Naţională pentru 
Controlul Activităţilor 
Nucleare (CNCAN) 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant ad-hoc», fără 
cotizaţie, deoarece acest comitet 
este considerat «comitet 
permanent» al Consiliului OCDE. 

83 OCDE - Comitetul pentru IMM-
uri şi antreprenoriat (WPSMEE) 

Paris 1993 2007 Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerţ şi 
Antreprenoriat 

În cadrul acestei organizaţii 
România are calitatea de 
«participant».” 
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Anexa nr.2.2 
 
 
 

Nr. crt. Organismul internaţional Valuta Sume propuse la plată în anul 1994 
(cotizaţii curente plus restanţe) 

0 1 2 3 
„6 Confederaţia Europeană a Organismelor de Control (CEOC) Euro 20.490” 

 
 
 
 
 
 
 
                           PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 
 
                             Iulian Iancu                                 Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Isabela Patricia Robe 
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