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RAPORT

asupra Proiectului de lege privind aderarea Secretariatului General al 
Guvernului la Repeaua Europeand a Consiliilor Europene de Media si 

Dezvoltare Durabild (EEAC) si aprobarea pldtii 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

(L17/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administra^ie publica prin adresa nr. L17/2021 
din data de 19.01.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind aderarea 
Secretariatului General al Guvernului la Repeaua Europeand a Consiliilor Europene de 
Mediu si Dezvoltare Durabild (EEAC) si aprobarea pldtii 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, inifiat de: Guvernul Romaniei.

Proiectul are ca obiect aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reteaua 
Europeana a Consiliilor Europene de Mediu si Dezvoltare Durabila (EEAC) si aprobarea platii 
cotizatiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum si 
completarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la 
organizatiilor Internationale interguvernamentale la care Romania este parte.

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

Comisia pentru afaceri europene a transmis un aviz favorabil pentru proiectul de
lege.
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Comisia pentru mediu a transmis un aviz favorabil pentru proiectul de lege.

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara §i piata de capital a transmis un 
aviz favorabil pentru proiectul de lege.

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

In sedinta din data de 02.02.2021 care s-a desfasurat online si la sediul Senatului, 
membrii Comisiei pentru administratie publica au analizat proiectul de lege si au hotarat, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenti, adoptarea unui raport de admitere fara 
amendamente.

La lucrarile comisiei au fost prezenti 14 senatori, din totalul de 14 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi.

Comisia pentru administratie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere fara amendamente §i proiectul de lege.

Prin continutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat m conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitutia 
Romaniei, republicata.

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

Pre^edinte,
senator CSASzAr Karoly Zsolt

Secretar,
senator POPA Maricel
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