
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

          DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
              Bucureşti, 7.12.2010 

              Nr. PL-x 717 
 

A V I Z 
asupra proiectului de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 
privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia 

Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul 

Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare,  cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - 
CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către 
Institutul Naţional de Cercetare -Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 
Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC",aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie, transmis cu adresa nr. 
PL-x 717 din     24  noiembrie 2010, înregistrată sub nr.31/1086 din 25 noiembrie 2010.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 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  17 noiembrie  2010. 
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege susmenţionat, 
în şedinţa din  7 decembrie  2010. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.963 din  23 iulie 2010.   

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea  
favorabila  a proiectului de lege.   
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege, face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                        PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
       Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
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