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CĂTRE 
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 Vă înaintăm alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din România. 

 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 
 
        PREŞEDINTE, 
 
      
                                                       Borbély László 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la 

Institutul European din România 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu  
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2013 pentru 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la Institutul European din 
România, trimisă cu adresa nr. PL-x 407/2013 şi înregistrată la Comisie cu nr. 4c-
13/64 din 28 octombrie 2013. 

Potrivit dipoziţiilor art.75 din Constituţia României republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, 
cu modificări, în şedinţa din data de 22 octombrie 2013.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, cu unele observaţii 
şi propuneri, conform avizului nr. 815 din 30.07.2013. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, prin avizul său nr. 4c-7/598, a 
avizat favorabil proiectul de Lege, în şedinţa sa din 5.11.2013,  

Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din data de 6.11.2013, a decis 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege, conform avizului nr.4c-19/854 din 6 
noiembrie a.c. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege, în şedinţa din data de 6.11.2013, conform avizului nr. 4c-11/1199. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic, în şedinţa din 5 noiembrie a.c., a decis avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, conform avizului nr. 4c-6/431. 



Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea prevederii 
referitoare la stabilirea numărului de posturi al Institutului European din România, prin 
înlocuirea reglementării actuale, în care se prevede în mod expres numărul de posturi 
(respectiv 85 de posturi), cu o normă generică, conform căreia numărul de posturi 
alocat Institutului este prevăzut în hotărârea de organizare şi funcţionare a Ministeru- 
lui Afacerilor Externe, instituţie prin intermediul căreia se asigură finanţarea Institutului. 
 În şedinţa din data de 12 noiembrie  2013, potrivit art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de Lege supus dezbaterii. 
. Au fost prezenţi toţi cei 24 membri ai Comisiei. 
 La şedinţa Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Radu 
Podgorean, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe şi dna Laura Mihăilescu, 
şef serviciu la Institutul European din România. 
 În urma examinării proiectului de Lege, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr.19/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare privitoare la 
Institutul European din România, în forma adoptată de Senat. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 
 
 
 
Preşedinte,      Secretar, 
 
 

             Borbély László     Tocuţ Dan-Laurenţiu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Ozana Rădulescu 


