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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua 

europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia 

Română, precum şi pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa 

Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contribuţiei financiare pentru 

participarea Poliţiei Române la proiectul Continuarea implementării 

Strategiei Multianuale a EUCPN şi a Reţelei Informale de Abordare 

Administrativă - Secretariatul EUCPN al Reţelei europene de prevenire 

a criminalităţii, denumită în continuare EUCPN, reprezentând 

echivalentul în lei al sumei de 2.567 euro.
(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se 

calculează pe baza cursului oficial de schimb euro/leu al Băncii 

Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii.
(3) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură, de la bugetul de stat, 

cu încadrarea în bugetul anual aprobat, potrivit legii. Inspectoratului 

General al Poliţiei Române.
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Art. 2. - Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului 

Afacerilor Interne, se aprobă plata contribuţiilor financiare ale Poliţiei 

Române, la proiectele şi activităţile EUCPN, în aplicarea prevederilor 

art, 6 alin. (8) din Decizia 2009/902/JAI a Consiliului din 

30 noiembrie 2009 de instituire a unei reţele europene de prevenire a 

criminalităţii (EUCPN) şi de abrogare a Deciziei 2001/427/JAL

Art. 3. - La anexa nr, 2.2 — Cotizaţii la alte organisme 

internaţionale din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvemamentale 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 subcapitolul „Ministerul de 

Interne” după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, 
nr. crt. 5, cu următorul cuprins:

Organismul internaţional Sume propuse la plată în anul 1994 
(cotizaţii curente plus restanţe)

ValutaNr.
crt.

20 1 3

Reţeaua europeană de 
prevenire a criminalităţii - 

EUCPN
2.567”„5. euro
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.
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