
    PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

                                                                                                             
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

  Bucureşti,  25 septembrie 2018 
 PL-x 469/2018 

 
                                            Către, 

 
BIROUL PERMANENT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la 

Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale 

- EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European 

al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei 

nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 

internaţionale interguvernamentale la care România este parte, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 469 din 12 septembrie 2018. 

În raport cu obiectul si conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Eugen NICOLICEA 
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  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
    CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                                                                                         
 
 

  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
      Nr. 4c-13/754 

              
           Bucureşti, 25 septembrie 2018  

                     PL-x 469/2018 
  
  

 
RAPORT 

asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din 
Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la Asociaţia 

Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor 

Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea 

plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru 

modificarea anexei nr.2.2 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, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind 

modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, 

pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană 

a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului 

Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru 
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aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru 

modificarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 

plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România 

este parte, transmis cu adresa nr. PLx. 469 din 12 septembrie 2018 �i înregistrat la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-13/754  din 12 septembrie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră Sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr.820 din 21 august 2018, a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cuantumului şi plata 

contribuţiei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a 

Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, în cuantum de 6000 de euro. Având 

în vedere faptul că această cotizaţie poate fi modificată anual prin hotărâre a Adunării 

generale a EuroPris, prin prezentul proiect de act normativ se propune ca, în acest caz, 

plata contribuţiei anuale să fie aprobată prin hotărâre de Guvern, în limita echivalentului 

în lei a sumei stabilite. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din data de 25 septembrie 2018.  

La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru 
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aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a 

Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional 

al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii 

unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale 

Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei 

nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, în forma 

iniţiatorului, cu un amendament admis redat în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport. 

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

legilor ordinare.   

    
                     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 
                 Eugen NICOLICEA                        Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

 
 
 

                                         
                                                                                                    

 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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Anexa 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 

Proiect de Lege privind modificarea şi completarea art.2 din Legea nr.118/2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale 

Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr.2.2 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 

 
Nr 
Crt. 

Text  
Legea nr.118/2013   

 

Text iniţiator Amendamente Observaţii 

1. LEGE  nr.118/2013  pentru 
aderarea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie la 
Asociaţia Internaţională a 
Înaltelor Jurisdicţii 
Administrative, pentru 
aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor 
la Organizaţia Europeană a 
Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, 
pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului 
Comerţului la Registrul 
European al Comerţului, 

L E G E 
privind modificarea şi 

completarea art.2 din Legea 
nr.118/2013 pentru aderarea 

Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, la Asociaţia 

Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, 

pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor la 

Organizaţia Europeană a 
Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, 
pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului 

L E G E 
privind modificarea şi 

completarea art.2 din Legea 
nr.118/2013 pentru aderarea 

Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, la Asociaţia 

Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, 

pentru aderarea 
Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor la Organizaţia 
Europeană a Serviciilor 

Penitenciare şi Corecţionale - 
EuroPris, pentru aderarea 

Oficiului Naţional al 
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pentru aprobarea plăţii unor 
contribuţii ale Ministerului 
Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale 
Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la 
organismele internaţionale, 
precum şi pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 41/1994 
privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 
interguvernamentale la care 
România este parte 

Comerţului la Registrul 
European al Comerţului, 

pentru aprobarea plăţii unor 
contribuţii ale Ministerului 
Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, ale 
Oficiului Naţional al 

Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, precum şi 

pentru modificarea anexei 
nr.2.2 la Ordonanţa 

Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 

România este parte 

Registrului Comerţului la 
Registrul European al 

Comerţului, pentru aprobarea 
plăţii unor contribuţii ale 
Ministerului Justiţiei, ale 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, ale Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului şi 

ale Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la 

organismele internaţionale, 
precum şi pentru modificarea 
�i completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii 

cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale 

interguvernamentale la care 
România este parte, �i 

pentru modificarea anexei 
nr.2.2 din aceea�i 

Ordonanţă  
 

2. Articolul2 
 
 
 
 
 
 
 

Art.I. - Articolul2 din Legea 
nr.118/2013  pentru aderarea 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie la Asociaţia 
Internaţională a Înaltelor 
Jurisdicţii Administrative, 
pentru aderarea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor la 

Art.I. - Nemodificat  
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Organizaţia Europeană a 
Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, 
pentru aderarea Oficiului 
Naţional al Registrului 
Comerţului la Registrul 
European al Comerţului, 
pentru aprobarea plăţii unor 
contribuţii ale Ministerului 
Justiţiei, ale Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, ale 
Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului şi ale 
Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor la organismele 
internaţionale, precum şi 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
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.243 din 
26 aprilie 2013, se modifica 
�i se completează după cum 
urmează: 
 
1. Alineatul (2) se modifică �i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
(2)Se aprobă plata 
contribuţiei anuale de 
participare a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, 
în calitate de membru cu 
drepturi depline, la 
Organizaţia Europeană a 
Serviciilor Penitenciare şi 
Corecţionale - EuroPris, în 
limita echivalentului în lei al 
sumei de 5.000 euro/an. 
 

va avea următorul cuprins: 
 
,,(2) Se aprobă plata 
contribuţiei anuale de 
participare a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor,în 
calitate de membru cu drepturi 
depline, la Organizaţia 
Europeană a Serviciilor 
Penitenciare �i Corecţionale - 
EuroPris, în limita 
echivalentului în lei al sumei 
de 6.000 euro/an." 

 
 
(2)- Nemodificat 
 
 

3.  2. După alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin. 
(6), cu următorul cuprins: 
 
,,(6) Cotizaţia prevăzută la 
alin. (2) poate fi modificată 
anual prin hotărâre a Adunării 
generale a EuroPris, caz în 
care plata contribuţiei anuale 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, în limita 
echivalentului în lei a sumei 
stabilite." 
 

 
 
 
 
(6)- Nemodificat 

 

4.  Art.II. - La anexa nr. 2.2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
4111994 privind autorizarea 

Art.II. - Nemodificat  
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plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care 
Romania este parte, publicata 
in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 241 din 
29 august 1994, aprobata prin 
Legea nr. 126/1994, cu 
modificările �i completările 
ulterioare, subcapitolul 
"Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor" se modifică 
�i va avea următorul cuprins: 
 
"Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor 
 
1 Organizaţia 

Europeană a 
Serviciilor 
Penitenciare 
�i 
Corecţionale 
- EuroPris 

Euro 6000 

" 
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