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AVIZ
referitor la proiectui de Lege privind 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 organizatiile 

Internationale interguvernamentale la care Romania este parte

Analizand proiectui de Lege privind 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 organizatiile 

Internationale interguvernamentale la care Romania este parte, 
transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.334 din 

31.08.2020 si inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D971 din 
31.08.2020. ’

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art46(2) 

din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil proiectui de lege, cu urmMoarele observatii 

§i propuneri:
1. Proiectui 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 intemationale interguvernamentale la 

care Romania este parte.



Proiectul de act normativ se incadreaza in. categoria legilor 

ordinare, iar in aplicarea dispozi^iilor art.75 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
Prin avizul pe care il emite Consiliul Legislativ nu se poate 

pronunta asupra oportunitatii solufiilor legislative preconizate, ci numai 

din punctul de vedere al respectarii normelor de tehnica legislativa.
2. Pentru un plus de rigoare normativa este necesar ca expresia 

„cursului de schimb leu/euro” din cuprinsul art.l alin.(3), sa fie redata 

sub forma „cursului oficial de schimb leu/euro”.
3. Referitor la partile dispozitive ale art.2, pentru respectarea 

normelor de tehnica legislativa, este necesar ca sintagmele „numarul 

curent 90” si „numarul curent 3” sa fie redate sun forma „nr. crt.90” si 
„nr. crt.3”.
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