
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA JURIDICĂ, 
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                Bucureşti, 12 octombrie 2015 

                  Nr. PLx.  631/2015 
 
 

A V I Z  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea 
participării României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei 

şi a plăţii cotizaţiei anuale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea art.2 din Legea nr.92/2002 pentru aprobarea participării României, cu 

drepturi depline, la Consiliul de Administraţie al Colegiului Europei şi a plăţii cotizaţiei 

anuale, trimis cu adresa nr. PLx. 631 din 30 septembrie 2015, înregistrat la Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi sub nr.4c-11/1157/2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) şi (3) 

din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 28 septembrie 2015. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea nr.92/2002, 

prin înlocuirea sintagmei „Ministerului Integrării Europene” cu sintagma „Ministerului 

Afacerilor Externe”, asigurându-se, astfel, cadrul legal necesar în vederea efectuării plăţii cotizaţiei 

anuale a României la Colegiul Europei. 

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 

reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 

În şedinţa din data de 12 octombrie 2015, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul 

normativ supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 

Legislativ, transmis prin adresa cu nr.773 din data de 20.07.2015. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 
 

 PREŞEDINTE,                                                                                  SECRETAR, 

         Bogdan Liviu CIUCĂ                                                        Sorin Constantin STRAGEA 
 

 

Consilier parlamentar, 

Alina GRIGORESCU 
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