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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
Ordonanţă de urgență 

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

 
Având în vedere că, începând cu anul 2019 Academia Română asigură participarea României la 

proiectele dedicate păstrării identităţii lingvistice şi culturale, a studiului limbilor europene și promovării 
identității lingvistice și a diversității culturale în Uniunea Europeană, precum și faptul că, în anul 2019 
Academia Română a obţinut statutul de membru cu drepturi depline în cadrul Federației Europene a 
Institutelor Naționale pentru Limbă (EFNIL), organizație internațională având ca membri instituțiile de 
profil care contribuie la dezvoltarea și favorizarea schimbului de informații din domeniu urmărind 
colectarea și publicarea studiilor și informațiilor privitoare la utilizarea limbilor și la politicile lingvistice 
din Uniunea Europeană,  

luând în considerare necesitatea achitării de către Academia Română a cotizaţiilor aferente 
obținerii statutului de membru cu drepturi depline în cadrul Federației Europene a Institutelor Naționale 
pentru Limbă în cel mai scurt timp,  

ţinând seama de faptul că neplata contribuţiilor financiare duce la pierderea dreptului de 
participare a Academiei Române la lucrările din cadrul Federației Europene a Institutelor Naționale 
pentru Limbă, inclusiv la pierderea calității de membru al EFNIL,  

având în vedere că neadoptarea prezentului act normativ, care asigură cadrul legal şi adecvat în 
vederea înlăturării blocajelor procedurale legate de plata contribuției ce revine membrilor EFNIL, 
conduce la neplata contribuţiilor financiare şi, respectiv la excluderea din formatele de lucru la care 
România participă în prezent prin Academia Română,  

luând în considerare că neplata contribuției financiare ar genera lipsa accesului direct la 
cooperarea științifică privind politicile lingvistice europene, predarea limbilor străine și cercetarea 
lingvistică,  

avându-se în vedere că în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează 
capacitatea de asumare a obligațiilor financiare și de asemenea participarea României la Federația 
Europene a Institutelor Naționale pentru Limbă, 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii 
de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgență     
 

ARTICOL UNIC - 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 III ,,Organizaţii internaţionale guvernamentale la care România a aderat în 
baza aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituţii centrale”, după numărul curent 
28^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 28^2, cu următorul cuprins: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
organizației Sediul Anul 

înfiinţării 

Anul 
afilierii 

României 

Instituţia română 
care coordonează 

relaţiile cu 
organizaţia 

internaţională 
respectivă 

Explicaţii 

282 

Federația 
Europeană a 
Institutelor 
Naționale 

pentru Limbă 
(EFNIL) 

Luxembourg 2003 2019 Academia Română 

Hotărârea 
Academiei 
Române nr. 

5I/12.09.2019 

 
    2. La anexa nr. 2.2 „Cotizaţii la alte organisme internaţionale” subcapitolul „Academia Română”, 
după numărul curent 24 se introduce un nou număr curent, numărul curent 25, cu următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. Organismul internaţional Valută Sume propuse la plată  

(cotizaţii curente plus restante) 

 25. Federația Europeană a Institutelor Naționale 
pentru Limbă (EFNIL) euro 

 
7.500 

 
Sumele reprezentând 
contribuțiile anuale se 
actualizează în conformitate cu 
prevederile relevante privind 
contribuțiile statelor membre, 
cuprinse în Statutul Federației 
Europene a Institutelor 
Naționale pentru Limbă 
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