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   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti,   16 octombrie2007 
PL.x  669 

    AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol 

Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia între 
Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de 

funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii de Aplicaţie 
pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la 

Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol 
Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de 

finanţare între Ministerul Administarţiei şi Internelor din România şi 
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 

participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la 
cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai 
Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2007 pentru ratificarea 
celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la 
Convenţia între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi 
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de 
funcţionare a Cursului Superior Internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru 
Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 
iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol Adiţional, semnat la 
Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare între Ministerul 
Administarţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din 
Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea 
întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de 
Aplicaţie pentru Ofiţeri ,,Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată 
la Bucureşti la 11 iulie 2003, trimis cu adresa nr. PL.x 669 din 8 octombrie 
2007 şi înregistrat sub nr. 31/1080 din 10.10.2007. 
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 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  
16 octombrie 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. 1332 din 02.10.2007. 
  Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
                              PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                              Sergiu Andon                                George Băeşu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier 
Dr. George Cucu 


