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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la 

Refeaua Europeans a Consiliilor Europene de Mediu §i Dezvoltare 

Durabila (EEAC) §i aprobarea platii cotizafiei anuale de participare 

a Secretariatului General al Guvernului, precum §i completarea 

Ordonanfei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plalii 

cotizaliilor la organizaliile internalionale interguvernamentale la 

care Romania este parte

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - (1) Se aproba aderarea Secretariatului General al 
Guvernului, ca membru cu drepturi depline, la Re^eaua Europeans a 

Consiliilor Europene de Mediu §i Dezvoltare Durabila (EEAC).
(2) Se aproba plata cotizatiei anuale de participare a 

Secretariatului General al Guvernului, prin Departamentul pentru 

dezvoltare durabila, in calitate de membru cu drepturi depline, la 

Re|eaua Europeans a Consiliilor Europene de Mediu §i Dezvoltare 

DurabilS (EEAC), in limita echivalentului in lei al sumei de 

6.500 euro/an. Cuantumul cotiza(iei anuale poate fi modificat prin 

hotSrare a Guvernului in situafia in care Re(eaua Europeans a Consiliilor 

Europene de Mediu §i Dezvoltare DurabilS (EEAC) decide actualizarea 

acestuia la un alt nivel.
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(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se va 

calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro in vigoare la data 

efectuarii plafii.
(4) Cotizafia anuala prevazuta la alin. (2) se asigura de la 

bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvemului 

pentru Departamentul pentru dezvoltare durabila.

Art. 11. - Ordonan|a Guvemului nr. 41/1994 privind autorizarea 

platii cotiza|iilor la organizaliile internalionale interguvemamentale la 

care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, se completeaza dupa cum 

urmeaza:
1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizatiile Internationale 

guvernamentale la care Romania a aderat in baza aprobarilor date 

de conducerea ministerelor §i a altor institutii centrale”, dupa 

numarul curent 91 se introduce un nou numar curent, nr. crt. 92, cu 

urniatorul cuprins:

Nr. Denumirea 
organ izatiei

Sediul Anul
infiintarii

9

Anul
aderarii

Romaniei

Institutia 
romana care 
coordoneaza 
relatiile cu

9

organizatia
internationala

9

respectiva

Explicatii
crt.

0 1 2 3 4 5 6
„92. Reteaua 

Europeana a 
Consiliilor 

Europene de 
Mediu si 

Dezvoltare 
Durabila 
(EEAC)

Haga 1993 2020 Secretariatul 
General al 

Guvemului”
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2. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul „Secretariatul General 

al Guvernului”, dupa numarul curent 2 se introduce un nou numar 

curent, nr. crt. 3, cu urmatorul cuprins:

„3 Re^eaua Europeana a 
Consiliilor Europene de 

Mediu §i Dezvoltare 
Durabila (EEAC)

6.500”euro
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Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE 
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