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RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanpei Guvernului 

nr.2/2020 privind aprobarea aderarii Secretariatului General al Guvernului 

la Repeaua europeana de dezvoltare durabild (ESDN) aprobarea pldpii 
cotizapiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 

precum p completarea Ordonanpei Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea pldpii cotizapiilor la organizapiile internapionale 

interguvernamentale la care Romania este parte

(L9/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administra^ie publica prin adresa nr. L9/2020 din 
data de 04.02.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanpei 
Guvernului nr.2/2020 privind aprobarea aderarii Secretariatului General al Guvernului 
la Repeaua europeana de dezvoltare durabild (ESDN) ^i aprobarea pldpii cotizapiei anuale 
de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum ^i completarea 
Ordonanpei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea pldpii cotizapiilor la organizapiile 
internapionale interguvernamentale la care Romania este parte, inil:iat de Guvernul 
Romaniei.

Proiectul de ordonanta are ca temei dispozitiile artl pet. I poz.8 din Legea 
nr.262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Proiectul de ordonanta are ca obiect de reglementare aprobarea aderarii 
Secretariatului General al Guvernului la Reteaua europeana de dezvoltare durabila (ESDN) si 
aprobarea plarii cotizatiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, 
precum si completarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii
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cotizatiilor la organizatiile Internationale interguvernamentale la care Romania este parte, 
aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanta §i a dat un aviz favorabil cu 
observatii si propuneri.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara pia(a de capital a transmis un
aviz negativ.

In §edin^a din 18 februarie 2020, membrii Comisiei pentru administra^ie publica au 
analizat proiectul de ordonanta si au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de admitere, fara amendamente.

La lucrarile comisiei au fost prezenji toti cei 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 11 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere $i proiectul de ordonanta.

Prin obiectul sau de reglementare, proiectul de ordonanjia se incadreaza in categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi supus dezbaterii si adoptarii in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2), din Legea fundamentala, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitujia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Secret^,
Senato^b^ahu EugenSenator Cdhcii V Florin
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