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RAPORT  

asupra propunerii legislative privind interzicerea 
 recrutării, folosirii, finanţării şi instruirii mercenarilor 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură 
obişnuită, cu propunerea legislativă privind interzicerea recrutării, folosirii, 
finanţării şi instruirii mercenarilor, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 455 din 10 mai 
2006 şi înregistrată sub nr.32/322 din 15 mai 2006. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1768/13.12.2005, a avizat favorabil acest 
proiect de lege, cu unele observaţii şi propuneri care au fost avute în vedere 
de membrii comisiei. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 31/681 din 
07.06.2006, a emis aviz favorabil.  

Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative, cu luarea în 
considerare a propunerilor şi observaţiilor formulate la pct. II din Punctul de 
vedere, trimis cu nr. 511/07.02.2006. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 mai 2006. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea 
recrutării, folosirii, finanţării şi instruirii mercenarilor de către persoanele 
fizice şi juridice aflate pe teritoriul României. 
 Pentru clarificarea unor aspecte legate de obiectul acestei iniţiative 
legislative, comisia a solicitat puncte de vedere de la Ministerul Apărării, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Interne, 
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Ministerul Integrării Europene, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul 
de Informaţii Externe. 
 Concluzia unanim exprimată de aceste instituţii şi susţinută în mod 
constant de Ministerul Apărării a fost aceea că soluţia legislativă optimă este 
ratificarea Convenţiei ONU privind recrutarea, folosirea, finanţarea şi 
instruirea mercenarilor, îndeplinindu-se astfel condiţiile pentru adoptarea 
unei legi de aplicare a acestei convenţii în România.  

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, în 
conformitate cu art. 73 alin. (3) lit. h) şi cu prevederile art. 118 alin. (4) 
raportate la alin. (2) şi (3) ale aceluiaşi articol din Constituţia României. 

La dezbaterea propunerii legislative  au participat, în calitate de 
invitaţi, în conformitate cu prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, domnii gl.bg. Tudor Munteanu, mr. Paul Nenciu şi 
consilier juridic Mariana Minea,  din partea  Ministerului Apărării. 

La lucrările  din 29 noiembrie 2006 au fost prezenţi 23 de deputaţi, 
din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat   cu  21 de voturi pentru respingere, 
un vot împotrivă şi o abţinere.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 
75 alin. (1) din Constituţia României. 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 27 iunie, 10 octombrie, 7 şi  29 
noiembrie 2006, având în vedere considerentele menţionate mai sus, 
membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  propuneriii legislative privind interzicerea recrutării, folosirii, 
finanţării şi instruirii mercenarilor. 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai  Stănişoară 
 

 
 
 
 
 
Consultant, Daria Cotoc                                       
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  Către 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative 
privind interzicerea recrutării, folosirii, finanţării şi instruirii mercenarilor, 
trimisă cu adresa nr. Pl.x. 455 din 10 mai 2006 şi înregistrată sub nr.32/322 
din 15 mai 2006. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă  
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai  Stănişoară 
 
 
 
 
 

 


