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Către,   
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele 
măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului 
de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 
ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  
(PLx.141/2017) 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice a fost sesizată spre avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor 
termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor 
cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma 
sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. PLx. 
141 din  27 februarie 2017  şi înregistrat sub nr.4c-4/103/28.02.2017. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1304/19.12.2016, a avizat favorabil proiectul de lege 
sus menţionat. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa 
din 9 martie 2017.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege sus menţionat. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 

           PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

         Ioan MUNTEANU                           Dan CIOCAN 
 
 
 

 
 

Şef serviciu, Anton Păştinaru 
Consilier, Ioana Goţa 
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