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AVIZ 
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este 

parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei tranşe din cotizaţia României la 
bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, 

aferente anului 2021 
   

În conformitate cu prevederile art. 95și 117 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şiavizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea 
plăţii primei tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE 
„Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021,  trimis cu  adresa  nr. PL 
x 386 din 27 septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/739 din 28 septembrie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţiloreste Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 20 septembrie 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabilinițiativa legislativă cu avizul nr. 497 din 29 
iunie 2021. 

Comisia  pentru politică  externă a avizat  favorabil  proiectul de lege  cu avizul nr. 
4c-16/65 din 13 octombrie 2021. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil 
proiectul de lege prin avizul nr. 4c-15/320 3 noiembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare,  Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 16 februarie2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994, în scopul instituiriicadrului legal pentru plata 
contribuţiei României pentru cei doi piloni ai „Instrumentului european pentru pace (EPF)ˮ , 
precum şi aprobarea plăţii primei tranşe, aferente anului 2021, din cotizaţia României la 
bugetul pilonului II al acestui instrument. Sumele necesare plăţii se asigură de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi se calculează pe baza cursului de schimb 
valutar, în funcţie de cursul oficial al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data plăţii. 

La dezbateri, membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, cu 
unanimitatede voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege privind aprobarea 
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Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţiicotizaţiilor la organizaţiile 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii primei 
tranşe din cotizaţia României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul 
European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare. 
 
 
PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
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