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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.159/2005 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România
este parte şi pentru aprobarea cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de

observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum şi
pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul

Comitetului Transporturilor maritime al OCDE

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, modificat şi
completat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.34/2005, Comisia pentru industrii şi
servicii a fost sesizată, cu nr.P.L.X 643 din 14 decembrie 2005, pentru aviz, în procedură
de urgenţă, la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în procedură de urgenţă, cu
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.159/2005 pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea
cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor
Maritime al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada
ianuarie - decembrie 2005, precum şi pentru anii următori în care România va mai primi
statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor maritime al OCDE.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr.1630
din 14 noiembrie 2005, cu observaţii şi propuneri care au fost incluse în text.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 8 decembrie 2005.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 2

februarie 2006.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să avizeze favorabil

proiectul de lege în forma adoptată de Senat.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din

categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, Camera

decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

                               PREŞEDINTE,                                       SECRETAR,

                           Dan Ioan Popescu                                      Aurelia Vasile

Expert, Daniel Bădina

industrii
Original


	Bucureşti, 02.02.2006

