
 

 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI   
 
 
București, 12 martie 2019 
            Nr. 4c-13/140 

 
AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru 

aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în 
domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional 

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

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.110/2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2011 pentru 
aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional, trimis cu adresa nr. P.L.x. 58 din 25 
februarie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/140 din 26 februarie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 18 
februarie  2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 12 martie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2011, în sensul adoptării unor măsuri cu privire la cheltuielile care se pot efectua în 
vederea asigurării unui nivel calitativ corespunzător al standardelor necesare organizării acţiunilor 
protocolare în perioada premergătoare preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, pe perioada 
exercitării de către România a Preşedinţiei, cât şi după finalizarea mandatului. 

   Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive și 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1192/19.12.2018.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectul de Lege, 
în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități de către Biroul Permanent. 

Inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
 

                                PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                              Nicușor HALICI                                    Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
Referent parlamentar,  
Adelina Tărlungeanu 
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