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   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,   12 noiembrie 2007 
PL.x  751 

    AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la 
Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între 
statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o 
parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de alta parte, 

semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 
 

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 aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de 
modificare a Acordului de parteneriat între statele membre ale grupului statelor din 
Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte şi Comunitatea Europeană şi statele sale 
membre, pe de alta parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, trimis cu adresa nr. 
PL.x 751 din 5 noiembrie 2007 şi înregistrat sub nr. 31/1189 din 06.11.2007. 

 Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, conform 
prevederilor art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (8) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din  12 noiembrie 
2007. 
  Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive la proiectul de lege, precum şi avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ cu nr. 1210 din 14.10.2007. 
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin natura reglementărilor convenite şi, în special, a secţiunilor A şi 
B ale articolului unic din Acordul de modificare, proiectul de lege face  parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
                              PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                              Sergiu Andon                                George Băeşu 
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