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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,      25.05.2011 
Nr. 22/93 

 
 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, 
precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi 
statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, cu care 
comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.  PLx.121 din 
4 mai 2011. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Maria Eugenia BARNA  
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    25.05.2011
Nr. 93 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei  

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

pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul  

Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada  
2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care  

România va mai primi statutul de observator în cadrul  
Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT 

 
 
 
Cu adresa nr. PLx.121 din 21 martie 2011, Biroul Permanent conform art. 

95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 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.116/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - 
CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori 
în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de 
Statistică al OCDE - CSTAT. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a analizat actul normativ în şedinţa 
din data de 29.03.2011 şi a transmis Plenului Camerei Deputaţilor raportul cu nr. 
22/57 din 30.03.2011. 

În şedinţa din data de 2 mai a.c., Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea la comisie a prezentului proiect de lege în vederea reexaminării şi 
depunerii unui raport suplimentar. 

Ulterior, Comisia a fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor cu adresa nr. PLx 121 din  4 mai 2011. 
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La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 
1488/9.12.2010. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, actul normativ are în vedere şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
valoare de 10100 euro pentru  participarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - 
CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi pentru anii următori. 

Neplata contribuţiilor financiare duce la respingerea solicitării de reînnoire 
sau la suspendarea invitaţiei de participare a României în cadrul Comitetului de 
Agricultură al OCDE – CoAg şi a Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT. 

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

La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Institutului Naţional de 
Statistică doamna Gabriela Ionescu – consilier juridic. 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 31 deputaţi din 
totalul de 33 membri ai comisiei. 

Raportul suplimentar al comisiei a fost votat în unanimitate de către 
deputaţii prezenţi la dezbateri. 

În şedinţa din data de 24.05.2011, Comisia a luat în dezbatere proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.116/2010 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 
este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, 
precum şi a cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi 
statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT şi 
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugenia Maria BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
        
 
 

Şef serviciu 
Consilier parlamentar 
Gica Roşu 
 

Consilier parlamentar 
Mariana Bărdiţă 
Expert parlamentar 
Vasilica Popa        
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ANEXĂ 
 

 
Amendamente admise 

 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii: 

LEGE 
privind 

aprobarea 
Ordonanţei de 

urgenţă a 
Guvernului 
nr.116/2010 

pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.41/1994 

privind 
autorizarea 

plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile 
internaţionale 
interguverna-

mentale la care 
România este 

parte, precum şi 
pentru 

aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale 

Nemodificat   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
în vederea 
participării 
Ministerului 

Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale, ca 
observator 

permanent în 
cadrul 

Comitetului 
pentru 

Agricultură al 
OCDE - CoAg, 
pentru perioada 

2010-2011, 
precum şi a 

cotizaţiei anuale 
pentru anii 

următori în care 
România va mai 
primi statutul de 

observator în 
cadrul 

Comitetului de 
Statistică al 

OCDE – 
CSTAT 

 
2.  Articol unic. – 

Se aprobă 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.116 din 15 
decembrie 2010 
pentru 

Articolul I. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.116 din 
15 decembrie 2010 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 

Tehnică 
legislativă 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei 
Guvernului 
nr.41/1994 
privind 
autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la 
organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamen-
tale la care 
România este 
parte, precum şi 
pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei 
anuale în vederea 
participării 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale, ca 
observator 
permanent în 
cadrul 
Comitetului 
pentru 
Agricultură al 
OCDE - CoAg, 
pentru perioada 
2010-2011, 
precum şi a 
cotizaţiei anuale 
pentru anii 
următori în care 
România va mai 

la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România 
este parte, precum şi pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale în vederea 
participării Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale, ca observator 
permanent în cadrul Comitetului 
pentru Agricultură al OCDE - CoAg, 
pentru perioada 2010-2011, precum şi 
a cotizaţiei anuale pentru anii 
următori în care România va mai 
primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului de Statistică al OCDE – 
CSTAT, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 890 
din 30 decembrie 2010, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
primi statutul de 
observator în 
cadrul 
Comitetului de 
Statistică al 
OCDE – CSTAT, 
publicată în 
Monitorul Oficial 
al României, 
Partea I, nr. 890 
din 30 decembrie 
2010. 

3. Titlul ordonanţei: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, 

precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în 
vederea participării Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, ca observator permanent în 

cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - 
CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi a 
cotizaţiei anuale pentru anii următori în care 

România va mai primi statutul de observator în 
cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT 

 

Nemodificat Nemodificat   

4. Art. I. − Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este 

Nemodificat Nemodificat   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
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, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

5. 1. La anexa nr. 1 „Lista organizaţiilor internaţionale 
interguvernamentale la care România este membră”, 
la punctul II „Organizaţiile internaţionale 
guvernamentale la care România a aderat în baza 
aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor 
instituţii centrale”, după poziţia 52 se introduc două 
noi poziţii, poziţiile 53 şi 54, cu următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
organizaţiei 

Sediul Anul 
înfiinţării 

Anul 
aderării 

României 

Instituţia 
română care 
coordonează 
relaţiile cu 
organizaţia 

internaţională 

Explicaţii 

„53
. 

OCDE - 
Comitetul de 
Statistică 
(CSTAT) 

Paris 1961 2010 Institutul 
Naţional de 
Statistică 
coordonează 
colaborarea 
României cu 
OCDE pe 
domeniul 
statisticii 

România 
participă, 
începând cu 
anul 2010, cu 
statut de 
observator 
permanent, la 
activitatea 
Comitetului 
pentru 
Statistică. 
 

54. OCDE - 
Comitetul 
pentru 
Agricultură 
(CoAg) 

Paris 1961 2010 Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale 

România 
participă, 
începând cu 
anul 2010, ca 
observator 
permanent.”  

Nemodificat Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. 2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme Nemodificat Nemodificat   
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
internaţionale”, titlul subcapitolului „Ministerul 
Agriculturii şi Alimentaţiei” se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale” 

7. 3. La anexa nr. 2.2, titlul subcapitolului "Comisia 
Naţională pentru Statistică” se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Institutul Naţional de Statistică” 

Nemodificat Nemodificat   

8.  
 
 
4. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, după poziţia 11 se 
introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul 
cuprins: 
 
 
 
„12 OCDE - Comitetul pentru 

Agricultură (CoAg)   
euro 10.100”

 

 
 
 
Nemodificat  

1. Punctul 4 al articolului I, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„4. La anexa nr. 2.2, „Cotizaţii la 
alte organisme internaţionale”, la 
subcapitolul „Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, 
după poziţia 11 se introduce o nouă 
poziţie, poziţia 12, cu următorul 
cuprins: 
„12 OCDE - 

Comitetul 
pentru 
Agricultură 
(CoAg)   

euro 10.300”

Autori: 
- dp. Adrian Henorel Niţu – 

PD-L 
- dp. Gheorghe Ciobanu –  
      PD-L 

În conformitate cu 
Decizia Consiliului 
OCDE referitoare 
la taxele pentru 
participarea statelor 
ne-membre în 
organismele 
subsidiare ale 
organizaţiei (C(96) 
223/REV4/FINAL), 
paragraful 1 alin. I), 
pentru statutul de 
observatori se 
aplică 
participanţilor 
nemembri o taxă 
anuală de 10.000 
euro. De asemenea, 
potrivit dispoziţiilor 
paragrafului 1 alin. 
IV), taxa mai sus 
menţionată face 
subiectul unei 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
9.  

 
 
5. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Institutul 
Naţional de Statistică”, după poziţia 1 se introduce o 
nouă poziţie, poziţia 2, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
„2 OCDE - Comitetul de Statistică euro 10.100” 

 
 
 
Nemodificat  

2. Punctul 5 al articolului I, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
5. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte 
organisme internaţionale”, la 
subcapitolul „Institutul Naţional de 
Statistică”, după poziţia 1 se 
introduce o nouă poziţie, poziţia 2, 
cu următorul cuprins: 
 
„2 OCDE - 

Comitetul de 
Statistică 

euro 10.300
” 

 
Autori: 

- dp. Adrian Henorel Niţu – 
PD-L 

- dp. Gheorghe Ciobanu –  
      PD-L 

 

creşteri automate 
anuale egale cu rata 
oficială de inflaţie 
din Franţa, 
înregistrată în anul 
calendaristic 
anterior, cifrele 
rezultate fiind 
rotunjite la cea mai 
apropiată sută. În 
consecinţă, prin 
aplicarea 
prevederilor 
amintite anterior, a 
rezultat o majorare 
a fiecărei cotizaţii 
anuale implicate de 
participarea 
României în calitate 
de observator 
permanent în cadrul 
Comitetului pentru 
Agricultură (Co 
Ag) şi, respectiv, în 
cadrul Comitetului 
de Statistică al 
OCDE, de la 
10.100 euro în anul 
2010, la 10.300 
euro în 2011. 

10.  
 

 
 

3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 
II se modifică şi vor avea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
Art. II. − (1)  Se  aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare 
de 10.100 euro în vederea participării Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca observator 
permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al 
OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum şi 
plata cotizaţiei anuale pentru anii următori în care 
România va mai primi statutul de observator în cadrul 
Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg. 
 
 
 
 
 
 
(2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare de 10.100 
euro în vederea participării României ca observator 
permanent în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - 
CSTAT, pentru perioada 2010-2011, precum şi plata 
cotizaţiei anuale pentru anii următori în care România va 
mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de 
Statistică al OCDE - CSTAT. 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

următorul cuprins: 
Art. II. − (1)  Se  aprobă plata 
cotizaţiei anuale în valoare de 10.100 
euro în vederea participării 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale ca observator 
permanent în cadrul Comitetului 
pentru Agricultură al OCDE - CoAg, 
pentru anul 2010 şi, respectiv, 
10.300 euro pentru anul 2011, 
precum şi plata cotizaţiei anuale 
pentru anii următori în care România 
va mai primi statutul de observator în 
cadrul Comitetului pentru Agricultură 
al OCDE - CoAg. 
(2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale 
în valoare de 10.100 euro în vederea 
participării României ca observator 
permanent în cadrul Comitetului de 
Statistică al OCDE - CSTAT, pentru 
anul 2010 şi, respectiv, 10.300 euro 
pentru anul 2011, precum şi plata 
cotizaţiei anuale pentru anii următori 
în care România va mai primi statutul 
de observator în cadrul Comitetului 
de Statistică al OCDE - CSTAT. 
Autori: 

- dp. Adrian Henorel Niţu – 



 11

Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii cotizaţiei 
anuale pentru Comitetul pentru Agricultură (CoAg) se 
asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
(4) Echivalentul în lei al sumelor necesare plăţii cotizaţiei 
anuale pentru Comitetul de Statistică se asigură din 
bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru 
Institutul Naţional de Statistică, în limita prevederilor 
bugetare anuale aprobate. 
(5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) şi 
(2) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în 
vigoare la data efectuării plăţii. 

 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificat  

PD-L 
- dp. Gheorghe Ciobanu –  
      PD-L 

 
Nemodificat  
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
Nemodificat  

11.  
_______________ 

 
__________ 

Articolul II. - Începând cu anul 
2012, nivelul cotizaţiilor anuale 
prevăzute la anexa 2.2. subcapitolul 
„Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale şi subcapitolul 
Institutul Naţional de Statistică” 
din Ordonanţa Guvernului nr. 
41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, 
publicată în Monitorul Oficial al 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
României, Partea I, nr. 241 din 29 
august 1994, aprobată prin Legea 
nr. 126/1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, se va 
actualiza conform deciziilor 
OCDE.”  
 
Autor: 
- dp. Adrian Henorel Niţu – PD-L 
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