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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

          Bucureşti, 18 octombrie 2016 
         PL-x 369/2016 

 
 
 

RAPORT 

asupra 

proiectului de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului 

Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiarfiscale şi de plată a unor contribuţii la 

organisme interna�ional, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interna�ional interguvernamentale la care România este parte 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, precum şi în acord cu art.75 

alin.(1) din Constituția României republicată, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, 

în procedură de urgen�ă, cu proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării 

Ministerului  Justiţiei ca membru permanent  la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă  a Guvernului  nr.84/2011  privind  reglementarea  unor măsuri  financiarfiscale  şi  de  plată  a  unor  contribuţii  la  organisme 
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interna�ional, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile  interna�ional  interguvernamentale  la care România este parte,  trimis cu adresa nr. PLx. 369/2016 din 26.09.2016 şi 

înregistrat în cadrul comisiei sub nr. 4c‐11/1026 din 27.09.2016. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit art. 75 alin. (1) din Constituție. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 20 septembrie 2016. 

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru 

aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent  la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, modificarea 

art. 12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar  fiscale şi de plată a 

unor  contribuţii  la  organisme  internaţionale,  precum  şi  completarea  anexei  nr.1  la  Ordonanţa  Guvernului  nr.41/1994  privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în sensul ca, începând cu 

anul 2017, sumele ce vor fi plătite cu titlu de contribuţii anuale ale României la diferite organisme internaţionale să fie suportate din 

bugetul Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi cel al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ, prin avizul cu nr. 379/21.04.2016.  

Comisia pentru buget, finan�e și bănci a avizat favorabil proiectul de lege. 

În  conformitate  cu  prevederile  art.61  din  Regulamentul  Camerei Deputaților,  republicat, membrii Comisiei  juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege şi avizele accesorii, în şedinţa din data de 18 octombrie 2016. La lucrările 

comisiei deputații au fost prezenți conform listei de prezență.   
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 

plenului  Camerei  Deputaților,  adoptarea  proiectului  de  Lege  privind  modificarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.81/1999  pentru 

aprobarea  participării Ministerului  Justiţiei  ca membru  permanent  la  Conferinţa  Europeană  Permanentă  de  Probaţiune,  a  art.12 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2011 privind  reglementarea unor măsuri  financiarfiscale  şi de plată a unor 
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contribuţii  la  organisme  interna�ionale,  precum  şi  pentru  completarea  anexei  nr.1  la  Ordonanţa  Guvernului  nr.41/1994  privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor  la organizaţiile  interna�ionale  interguvernamentale  la care România este parte, cu amendamentele 

cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.  
 

În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

             VICEPREŞEDINTE,                                                                                                                                                  SECRETAR,            

             Ciprian Nicolae NICA                                                                                                                                                  Ninel  PEIA 
 

 

 

 

 Consilier parlamentar, 

Alina GRIGORESCU 
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                  ANEXĂ   
PLx. 369/2016 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca 
membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, 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 

 
Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 
Text Senat  Text propus de Comisie 

(autor) 
Motivare 

 

1. 

 Titlul legii:  
 
Lege privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.81/1999 
pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru 
permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a 
art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale şi 
de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, 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 

nemodificat  

 

2. 

 Art.I.- Ordonanţa Guvernului nr.81/1999 pentru aprobarea participării 
Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană 
Permanentă de Probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.424 din 31 august 1999, aprobată prin Legea 
nr.71/2001, se modifică după cum urmează: 

nemodificat   

3. ORDONANŢĂ nr. 81 din 30 
august 1999 pentru aprobarea 
participării Ministerului 
Justiţiei ca membru permanent 
la Conferinţa Europeană 

1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins: 
 

„Ordonanţă pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei, prin 
Direcţia Naţională de Probaţiune, ca membru permanent la 

nemodificat   
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Permanentă de Probaţiune Confederaţia Europeană de Probaţiune” 
4. Art. 1 

Se aprobă participarea 
Ministerului Justiţiei ca 
membru permanent la 
Conferinţa Europeană 
Permanentă de Probaţiune, 
constituită în baza statutului 
de organizare şi funcţionare 
adoptat la data de 24 iunie 
1982 la Rotterdam. 
 

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: 
 
„Art.l.- Se aprobă participarea Ministerului Justiţiei, prin Direcţia 
Naţională de Probaţiune, ca membru permanent la Confederaţia 
Europeană de Probaţiune, constituită în baza statutului de organizare 
şi funcţionare adoptat la data de 24 iunie 1982 la Utrecht.” 

2. Articolul 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.l.- Se aprobă 

participarea Ministerului 

Justiţiei, prin Direcţia 

Naţională de Probaţiune, ca 

membru permanent la 

Confederaţia Europeană de 

Probaţiune, constituită în 

baza statutului de organizare 

şi funcţionare adoptat la data 

de 24 iunie 1982 la 

Rotterdam.” 

 

Autor:  Comisia  juridică,  de 

disciplină și imunită�i 

Corectură necesară 

5. Art. 2 
Sumele care vor fi plătite cu 
titlu de contribuţii anuale, aşa 
cum sunt stabilite de Adunarea 
generală a Conferinţei 
Europene Permanente de 
Probaţiune, vor fi suportate 
din bugetul Ministerului 
Justiţiei. 

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
 

„Art.2.- Începând cu anul 2017, sumele care vor fi plătite cu titlu de 
contribuţii anuale, aşa cum sunt stabilite de Adunarea generală a 
Confederaţiei Europene de Probaţiune, vor fi suportate din bugetul 
Direcţiei Naţionale de Probaţiune.” 

nemodificat  

6. Art.II.- Alineatul (3) al articolului 12 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme 

nemodificat  
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internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.700 din 4 octombrie 2011, aprobată prin Legea nr.38/2012, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

7. (3)Suma prevăzută la alin. (1) se 
asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul aprobat Ministerului 
Justiţiei. 

„(3) Începând cu anul 2017, suma prevăzută la alin.(l) se asigură 
de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Institutului 
Naţional de Expertize Criminalistice” 

nemodificat  

8. Art. III.- La anexa nr.l din 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, la punctul II, după numărul curent 74 se 
introduce un nou număr curent, numărul curent 75, cu următorul 
cuprins: 

nemodificat  

9. Nrt. 
crt. 

Denumirea 

organiza�ie

i 

Sediul Anul 

înfiin�ării 

Anul 

aderării 

României 

Institu�ia 

română care 

coordonează 

rela�iile cu 

organiza�ia 

interna�ională 

respectivă 

Explica�i

i 

„75 Confedera�i

a Europeană 

de 

Proba�iune 

Utrecht 1982 1999 Ministerul 

Justi�iei 

prin 

Direc�ia 

Na�ională 

de 

România 

participă 

din anul 

1999” 

Se modifică, potrivit 

tabelului de mai jos: 
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Proba�iune 
 

 

 

       

Nr. 

crt. 

Denumirea 

organiza�ie

i 

Sediul Anul 

înfiin�ării 

Anul 

aderării 

României 

Institu�ia română care coordonează

rela�iile cu organiza�ia 

interna�ională respectivă 

Explica�ii 

  „75 Confedera�i

a Europeană 

de 

Proba�iune 

Utrecht 1982 1999 Ministerul Justi�iei prin 

Direc�ia Na�ională de 

Proba�iune 

România participă din 

anul 1999” 
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