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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme 
internaţionale, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.322 din 30 septembrie 
2013, înregistrat sub nr. 433 din 1 octombrie 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 

interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea 
plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru buget finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.24/2013 
pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii unei contribuţii 
financiare la organisme internaţionale,  trimis cu adresa nr. PLx.322/2013 din 30 
septembrie 2013, înregistrat sub  nr. 433 din  1octombrie 2013. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 23 septembrie 2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 883 din 14 august 2013, a avizat 
favorabil proiectul de lege.  

 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare : 

- completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, 
precum şi aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la 
organisme internaţionale, prin introducerea unei noi poziţii, 
respectiv 112; 

 
- aprobarea plăţii contribuţiei anuale ce decurge din calitatea 

României de membru al Agenţiei Internaţionale ISMN, din 



bugetul Bibliotecii Naţionale a României, instituţie publică 
finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de 
stat; 

 
- aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la 

Fundaţia „Stichting Europeana” – Olanda, pentru derularea 
proiectului „Europeana”, în valoare de 20.000 Euro, din bugetul 
aprobat Ministerului Culturii pe anul 2013. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 22 octombrie 2013. 

 
Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 

fost prezenţi la dezbateri  30 deputaţi. 
 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
La dezbaterea acestei iniţiative legislative au fost prezenţi, în calitate de 

invitaţi, din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Dan Manolescu – secretar 
de stat, şi din partea Ministerului Culturii, doamna Irina Cajal – secretar de stat. 

 
    În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre dezbatere şi adoptare 
Plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2013 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa 
Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la organisme internaţionale, 
cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
 

       
 

Expert parlamentar 
Florentina Rădoi 
 
 
 
 
 



ANEXĂ  
AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
Crt. 

             Text ordonanţă Text SENAT Text propus de comisie Motivaţie 

1  Lege 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2013 pentru 

completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale 
interguvernamentale la care 

România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii unei 

contribuţii financiare la 
organisme internaţionale 

Lege 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.24/2013 pentru 

completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor 
la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 

România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii unei 

contribuţii financiare la 
organisme internaţionale 

 

2  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.24/2013 
pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr..41/1994 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, precum 
şi pentru aprobarea plăţii unei 
contribuţii financiare la organisme 
internaţionale, adoptată în temeiul 
art. 1 pct.I.8 din Legea nr.182/2013 
privind abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, şi publicată in 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.534 din 23 august 2013 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.24 din 
14 august 2013 pentru 
completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr..41/1994 privind autorizarea 
plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii unei 
contribuţii financiare la 
organisme internaţionale, 
adoptată în temeiul art. 1 pct.I.8 
din Legea nr.182/2013 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată in 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.534 din 23 august 
2013, cu următoarele 
modificări si completari: 

 



3 TITLUL ORDONANTEI 
Ordonanţa Guvernului nr.24/2013 pentru completarea 
anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi 
pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la 
organisme internaţionale 

---- NEMODIFICAT  

4 Art.I – In anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la  
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte, publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.241 din 29 august 
1994, cu modificările  
şi completările ulterioare, la punctul III, după poziţia 111, se 
introduce o nouă poziţie, poziţia 112,  
cu următorul cuprins: 

Nr. 
crt 

Denumirea 
organizaţiei 

Sediul Anul 
înfii
nţării 

Anul 
aderării 
României 

Instituţia română 
care coordonează 
relaţiile cu 
organizaţia 
internaţională 
respectivă 

Explicaţii 

112 Agenţia 
Internaţion
ală ISMN 

Berlin 1993 1996 Biblioteca 
Naţională a 
României – 
Centrul Naţional 
ISBN—ISNN-
CIP 

România 
participă din 
anul 1996 

 

---- NEMODIFICAT  



5 Art.II – (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale, ce decurge din 
calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale 
ISMN de la Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Plata cotizaţiei anuale a părţii române se face din bugetul 
Bibliotecii Naţionale a României, instituţie publică finanţată 
din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat. 
 

---- 1. La articolul II , după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat,   alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) În anul 2013, contribuţia 
României la Agenţia 
Internaţională ISMN de la 
Berlin este de 1.175 euro, 
reprezentând: 

a) contribuţia restantă 
aferentă anului 2009, în 
cuantum de 250 euro; 

b) contribuţia restantă 
aferentă anului 2010, în 
cuantum de 250 euro; 

c) contribuţia restantă 
aferentă anului 2011, în 
cuantum de 225 euro; 

d) contribuţia restantă 
aferentă anului 2012, în 
cuantum de 225 euro; 

e) contribuţia aferentă 
anului 2013, în cuantum 
de 225 euro.” 

2. La articolul II, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Plata cotizaţiei anuale a 
părţii române şi a restanţelor 
aferente, ce decurg din 
calitatea României de 
membru al Agenţiei 
Internaţionale ISMN de la 
Berlin, se face din bugetul 
Bibliotecii Naţionale a 
României, instituţie publică 
finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii alocate de la bugetul 
de stat.” 
 

 

 
Pentru 

clarificare, se 
introduc 
sumele 

reprezentând 
contribuţiile 

restante 
pentru 

perioada 
2009-2012 şi 
contributia 

aferentă 
anului 2013. 



 
6 

 
Art.III – Se aprobă plata contribuţiei financiare voluntare a 
României la Fundaţia „Stichting Europeana” – Olanda, 
pentru derularea proiectului „Europeana”, în valoare de 
20.000 euro, Din bugetul aprobat Ministerului Culturii pe 
anul 2013 

--- NEMODIFICAT  
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