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LEGE  

privind aprobarea plății cotizațiilor anuale de participare a Autorității Electorale 

Permanente ca membru cu drepturi depline la  Asociaţia Mondială a 

Organismelor Electorale (A-WEB) și la Rețeaua de Competențe Electorale 

Francofone  (RECEF), 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 

 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 Art. 1. – Se aprobă plata cotizaţiei ce revine Autorităţii Electorale Permanente, 

pentru participarea în calitate de membru cu drepturi depline la Asociaţia Mondială a 

Organismelor Electorale (A-WEB), în limita echivalentului în lei al sumei de 10.000 

de dolari/an. 

 

Art. 2. - Se aprobă plata cotizaţiei anuale ce revine Autorităţii Electorale 

Permanente, pentru participarea în calitate de membru cu drepturi depline la Rețeaua 

de Competențe Electorale Francofone  (RECEF), în limita echivalentului în lei al 

sumei de 1.500 euro/an. 

 

Art. 3. – (1) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 și 2 se va calcula 

pe baza cursului de schimb leu/dolar, respectiv leu/euro,  în vigoare la data efectuării 

plăţii. 

(2)  Sumele prevăzute la art. 1 și 2 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul 

anual aprobat Autorității Electorale Permanente. 

 

 Art. 4. - 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, 

aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se 

completează după cum urmează: 

1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizaţiile internaţionale guvernamentale la care 

România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor şi a altor 

instituţii centrale”, după numărul curent 84 se introduc două noi numere curente, 

numerele curente 85 și 86, cu următorul cuprins: 
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Nr.  

crt. 

Denumirea 

organizației 

Sediul Anul 

înființării 

Anul 

aderării 

Instituția 

română care 

coordonează 

relațiile cu 

organizația 

internațională 

respectivă 

Explicații 

„85 Asociaţia 

Mondială a 

Organismelor 

Electorale 

(A-WEB) 

Incheon, 

Republica 

Coreea 

2013 2013 Autoritatea 

Electorală 

Permanentă 

Membru 

fondator 

86 Rețeaua de 

Competențe 

Electorale 

Francofone  

(RECEF) 

Quebec,  

Canada 

2011 2017 Autoritatea 

Electorală 

Permanentă 

România 

participă 

ca 

membru 

cu 

drepturi 

depline 

din 2017” 

 

 2.  La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale”, după ultimul 

subcapitol   „Ministerul Public” se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins: 

 

Autoritatea Electorală Permanentă 

 

1 Asociaţia Mondială a 

Organismelor Electorale (A-

WEB) 

Dolari  S.U.A. 10.000 

2 Rețeaua de Competențe 

Electorale Francofone  (RECEF) 

Euro 1.500 

 


