
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 
 

pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 

Jandarmeriei Române la Comisia Internaţională de Salvare Alpină, 

precum 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 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Art. I. – (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale pentru participarea, în 

calitate de membru de tip C, a Jandarmeriei Române din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne la Comisia Internaţională de Salvare Alpină. 

(2) Pentru anul 2021, cotizaţia reprezintă echivalentul în lei al sumei 

de 200 euro. 

(3) Începând cu anul 2022, plata cotizaţiei prevăzute la alin. (2) se 

asigură în limita echivalentului în lei al sumei stabilite de Adunarea 

Reprezentanţilor Comisiei Internaţionale de Salvare Alpină. 

(4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (2) şi (3) se 

calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii Naţionale a 

României, în vigoare la data efectuării plăţii. 

(5) Sumele prevăzute la alin. (2) și (3) se asigură de la bugetul de stat 

cu încadrarea în bugetul anual aprobat Inspectoratului General al Jandarmeriei 

Române. 
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Art. II. – La anexa nr. 1 punctul II din Ordonanța Guvernului  

nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale 

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 93 

se introduce un nou număr curent, nr.crt. 94, cu următorul cuprins:   

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

organizaţiei 

Sediul Anul 

înfiinţării 

Anul 

aderării 

României 

Instituţia 

română care 

coordonează 

relaţiile cu 

organizaţia 

internaţională 

respectivă 

Explicaţii 

„94. Comisia 

Internaţională 

de Salvare 

Alpină 

8302 

Kloten 

Switzerland 

Elveția 

 

> 

1948 2020 Jandarmeria 

Română” 

 

 

Art. III. – 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. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, 

va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor 

o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 2 februarie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

VASILE-DANIEL SUCIU 
 


