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   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,   6 noiembrie 2007 
PL.X. 699 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în 

folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115, din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la Bucureşti, trimis cu adresa nr. PL.X 699 din  17 
noiembrie 2007 şi înregistrat sub nr. 31/1121 din 18.10.2007. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform 
prevederilor art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. 
(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 15 octombrie 
2007. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 6 
noiembrie 2007. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ asupra 
proiectului de ordonanţă de urgenţă cu nr. 681/29.05.2007.  
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu următorul 
amendament admis:  
 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie Motivaţie 

1. Lege pentru respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2007 
privind darea unei părţi 
dintr-un imobil în 

Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 51/2007 
privind darea unei părţi 
dintr-un imobil în folosinţa 

Titlul legii este 
pus în acord cu 
conţinutul. 

Administrator
Original
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folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la 
Bucureşti 
 

gratuită a Ambasadei 
Franţei la Bucureşti 
 

 
2. ARTICOL UNIC. Se 

respinge Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
51/2007 privind darea 
unei părţi dintr-un imobil 
în folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la 
Bucureşti, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.415  
din 21 iunie 2007. 

 

ARTICOL UNIC. Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
51/2007 privind darea unei 
părţi dintr-un imobil în 
folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la 
Bucureşti, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.415  
din 21 iunie 2007. 
 
 

Actul normativ 
este necesar, 
pentru 
realizarea  de 
urgenţă a 
continuităţii 
educării 
tinerilor. 

 
 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                          VICEPREŞEDINTE,                  SECRETAR, 
                               Florin Iordache                      George Băeşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 


