
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                                            Bucureşti, 

      între femei şi bărbaţi                 Nr.45/272/07.10.2005 
  

  
A V I Z 

 
asupra proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   Guvernului 
nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1  la Ordonanţa  Guvernului  

nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi  
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea  

României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED  al 
organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ( OCDE )  

 
   In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   
Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa  
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat 
membru cu drepturi depline la Programul LEED  al organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică ( OCDE ) – PL.X.421/28.09.2005. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a 
dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din  06 octombrie 2005. 
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 775/24.06.2005.  
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie avizat 
favorabil.  
 
 
                 PREŞEDINTĂ,                                        

                          
MINODORA CLIVETI 

 
              SECRETAR, 

                                                          ------------------         
         Expertă parlamentară: 

            Lucia-Cornelia Lepădatu 

Administrator
Original
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