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Nr. PL-x 531 
 

A V I Z 
asupra  proiectului  de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi 
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în 

România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi 
relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008 şi pentru 

reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestora 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare,  Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu  proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor 
Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind 
evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de 
protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 
mai 2008 şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a 
acestora , transmis cu adresa  nr. PL-x 531 din 8 septembrie 2008, înregistrată sub 
nr.31/842 din  9 septembrie 2008.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră  sesizată.  
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege 
susmenţionat, în şedinţa din 17 septembrie 2008. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 986 din               
20 august 2008.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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