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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind detaşarea experţilor naţionali la instituţiile 
şi organismele Uniunii Europene, trimis cu adresa nr. PL-x 588 din 7 noiembrie 2011, înregistrat 
cu nr.31/1056 din 8 noiembrie 2011.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 31 octombrie 2011, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare detaşarea experţilor naţionali la instituţiile 
şi organismele Uniunii Europene, în scopul evitării limitării accesului specialiştilor români la 
posturi de experţi naţionali detaşaţi şi pentru asumarea de către România a calităţii de stat membru, 
inclusiv prin participarea experţilor naţionali detaşaţi la activitatea instituţiilor şi organismelor 
Uniunii Europene. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 14 noiembrie 2011. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.212 
din 28 februarie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege privind detaşarea experţilor naţionali la 
instituţiile şi organismele Uniunii Europene. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                        PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                           Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
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