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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
   

  
 

                                                                                                 Bucureşti, 26 iunie 2018 
                                                                                Nr.4c-18/247 

 
AV IZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului 

Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru 
Inspectoratul General pentru Imigrări 

  
 
    În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, spre dezbatere 

în avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al 

statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului 

Eudoxiu Hurmuzachi, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul 

General pentru Imigrări, trimis prin adresa PLx 378/2018,  înregistrat cu numărul 4c-18/ 247 din 

19 iunie 2018. 

 
    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în şedinţa din 

13 iunie 2018.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată,  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 26 iunie 2018.  

 

Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare transmiterea unor 

imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi 

din folosinţa exclusivă a Institutului Eudoxiu Hurmuzachi în administrarea Ministerului Afacerilor 

mona.alesandru
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Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări, în vederea operaţionalizării unui centru pentru 

cazarea solicitanţilor de azil. 

 

    Membrii Comisiei au examinat proiectul ordonanței de urgență supus avizării, 

expunerea de motive, precum și  avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului 

Legislativ, transmis prin adresa cu nr.431/08.05.2018. 

 

              În urma examinării in şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu 

unanimitate de voturi,  avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 
   În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de ordonanță de urgență 

face  parte din categoria legilor ordinare. 

 

   

 

  PREŞEDINTE, 

    Constantin CODREANU 

 

 

 

 

Secretar, 

Nicolae Daniel POPESCU 

 

 

 

 
 

 

                             
 
 
 
           Întocmit, 

               Consilier parlamentar, 
                                                                                                                 Mona-Valentina ALESANDRU 
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