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Comisia pentru buget, flnanpe, 
activitate bancara piapa de capital Nr. XXIl/38/11.02.2020

RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfiei Guvernului 
nr.4/2020 privind aprobarea cotizafiei anuale a Romaniei la bugetul 

Centrului European de Excelen^a pentru Combaterea Ameninfarilor Hibride 
de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats 

- Hybrid CoE, precum si pentru completarea Ordonan^ei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea pla^ii cotizafiilor la organiza|:iile 
Internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Lll/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare,J]omisia pentru buget, finance, activitate bancara si 
piafa de capital, prin adresa Lll/202d] a fost sesizata de catre Biroul Permanent al 
Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege 
mentionat, ini^iat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea platii cotizatiei anuale, 
in valoare de 60.000 euro pentru anul 2019, precum §i a pla^ii cotizatiei anuale pentru 
anii urmatori, pe intreaga durata a participarii Romaniei la activitatea Centrului European 
de Excelenja pentru Combaterea Ameninfarilor Hibride de la Helsinki European Center of 
Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE.

Incepand cu anul 2020, cuantumul cotizatiei se stabile§te conform procedurilor 
aplicabile la nivelul Centrului de Excelenta.

Echivalentul in lei al sumelor necesare pla{:ii cotizafiei anuale se asigura de la 
bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Afacerilor Externe §i se va calcula pe 
baza cursului de schimb leu/euro in vigoare la data efectuarii plaj:ii.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonan^a a Guvernului.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Daniela 
Gitman secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Membrii Comisiei au analizat proiectul de lege si avizele primite si au hotarat, in 
unanimitate (10 voturi „pentru”), sa adopte un raport de admitere a proiectului de 
lege.



Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi supus votului in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2) din Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republican Senatul este prima Camera sesizata.
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