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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI             

Bucureşti, 6.11.2013              
PL-x  420             

 
 

RAPORT 

asupra proiectului de Lege  pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile 

diplomatice ale celor două state, semnat la București, la 15 iulie 2013 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă,  cu 

proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 

Consiliul Federal Elvețian privind dobândirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, 

semnat la București, la 15 iulie 2013,  trimis cu adresa   nr. PLx 420 din 4 

noiembrie 2013 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1232 din 5 noiembrie 2013. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind  dobândirea 



 2

dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice 

ale  celor două state, semnat la Bucureşti, la 15 iulie 2013. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1151 din 22 octombrie 

2013, a avizat favorabil, proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul 

de lege, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din  

5 noiembrie 2013.  

             La dezbateri au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind 

dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile 

diplomatice ale celor două state, semnat la București, la 15 iulie 2013. 

               În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de 

lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 
                 PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
           Bogdan Liviu CIUCĂ                    Theodor-Cătălin NICOLESCU 
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