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RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, 

semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006, trimis cu adresa nr. PL.x. 788 din 1 noiembrie 
2006 şi înregistrat cu nr.32/712 din 02.11.2006. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 1361/13.10.2006, a avizat favorabil acest proiect de lege. 

Acordul supus ratificării creează bazele legale pentru realizarea schimbului de informaţii 
clasificate şi stă la baza activităţilor ce implică schimbul unor asemenea informaţii între cele 
două state, efectuat prin intermediul instituţiilor publice sau private. 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 
din Constituţia României, republicată. 

3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24 de membri.  
    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată. 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 7 noiembrie 2006, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea acestui proiect de lege, în forma prezentată.  
 

 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marcu Tudor 
 
 
cons. Daria Cotoc  
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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006, trimis cu adresa  nr. PL.x. 788 
din 1 noiembrie 2006 şi înregistrat cu nr.32/712 din 02.11.2006. 
 

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

Vicepreşedinte, 
 

Marcu Tudor 
 


