
 

 

Parlamentul Romqniei 
Camera Deputa]ilor 

 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ   
Nr.33/ 12       Bucureşti,  18 martie 2009 

            PL.x.154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului European din România, trimis cu adresa nr. PL.x. 154 din 2 
martie 2009 şi înregistrat cu nr.33/12 din 3 martie 2009. 

In raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 
 
 

p. Preşedinte 
 
 

 Marius Rogin 
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În conformitate cu prevederile art.95 şi 155 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică externă a fost 
sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.177/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Institutului European din România, trimis cu adresa nr. PL.x. 154 din 2 
martie 2009 şi înregistrat cu nr.33/12 din 3 martie 2009. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constitutia României, republicată, şi ale art.92 
alin.(9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 25 februarie 2009. 

Consiliul Legislativ, cu nr.1486 din 24.11.2008, a avizat favorabil proiectul 
Ordonanţei de urgenţă. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil acest proiect de 
Lege, conform avizului nr.PL-x 154 din 10 martie 2009. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, a avizat negativ acest proiect de Lege, 
conform avizului nr.22/128 din 12 martie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului European din România, în sensul actualizării şi diversificării activităţilor pe 
care Institutul European din România le poate realiza precum şi legate de 
managementul financiar al Institutului. 



 
 
La dezbaterea proiectului de Lege au participat în calitate de invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, din partea Departamentului pentru Afaceri 
Europene doamna Laura Elena Pop, Subsecretar de Stat şi doamna Gabriela Drăgan, 
Director General al Institutului European din România. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 22 
membri ai Comisiei. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 18 martie 2009, Comisia pentru politică 
externă a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca  proiectul de Lege să fie supus, spre 
dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Senat.                    

 
  

p. Preşedinte,     Secretar, 
 

 
                      Marius Rogin                             Buciuta Ştefan 
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