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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor 

compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei 
României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea conflictului 

intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii 
 
       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 aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului 
Afacerilor Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de 
personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după 
izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii, trimis cu 
adresa nr.  PLx 61 din 25 februarie 2013 şi înregistrat cu nr. 31/273 din 25 februarie 2013. 
             Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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, în 
şedinţa din  18 februarie 2013.         
             Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 5 martie 2013.   
          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.89/2012 privind finanțarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor 
Externe a unor compensații financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul 
Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în țară după izbucnirea 
conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii. 
             Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1047 din 7 decembrie 2012. 
             În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 
            În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.         
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