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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

PLx. 727/2015                                    Bucureşti, 19.11.2015 
                 Nr.4c-3/324/2015 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

   
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei 
Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi pentru 
completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, transmis cu adresa nr. PLx 
727 din 26 octombrie 2015. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

   

   

 
PREŞEDINTE, 

 
Iulian Iancu 
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RAPORT  
 

asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de 

membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în 
fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 
pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de 
membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi 
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte, transmis cu adresa nr. PLx 727 din 26 octombrie 2015, 
înregistrat la comisie sub nr.4c-3/324 din 27 octombrie 2015. 
 Senatul a adoptat proiectul de Lege,  în şedinţa din 20 octombrie 2015.  
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 884 din 19 august 2015, a avizat favorabil 
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 487 din 27 martie 2015, 
nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil propunerea 
legislativă, conform Avizului nr. PLx.727 din 10.11.2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei 
Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum şi completarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea 
nr.126/1994, cu modificările şi completările ulterioare. 

Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 19 noiembrie 2015. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 18 de membri ai 
comisiei. 

Din partea Ministerului Energiei au participat, ca invitaţi, domnul Mihai Albulescu 
– secretar de stat, doamna Elena Popescu - director general şi doamna Mihaela Preda - 
director. 
          În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din 
calitatea României de membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă 
IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 
care România este parte în forma adoptată de Senat. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Iulian IANCU Radu-Bogdan ŢÎMPĂU 
 

 
                                                
 
Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu 
 
Consilier, 
Raluca Roşca 
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