
 1

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

               Bucureşti, 16.02.2010 
              Nr.  Pl-x  679/2009 

  
 

RAPORT  
asupra propunerii  legislative pentru  completarea  

Legii nr.590/2003 privind  tratatele 
              
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea  legislativă 
pentru completarea Legii nr.590/2003 privind  tratatele, trimisă cu adresa           
Pl-x 679 din 1 februarie 2010, înregistrată sub nr. 31/27 din 2 februarie 2010.     

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (8) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr.1547 din 28 decembrie 2009. 

Comisia pentru politică externă a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, conform adresei nr. Pl-x 679 din 9 februarie 2010.  
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare,  completarea 
Legii nr.590/2003, privind  tratatele, astfel încât în domeniul relaţiilor 
internaţionale procedura de avizare a proiectelor de acte  
normative/memorandumuri menţionate să nu  mai  fie afectată de schimbarea 
competenţei Guvernului, ocazie cu care se reia întregul proces de avizare, apărând 
astfel întârzieri semnificative cu consecinţe deosebite asupra relaţiilor cu 
partenerii străini. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 16 februarie 2010.  
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, 

din partea Ministerului Afacerilor  Externe - Direcţia Drept Internaţional şi  
Tratate - domnul Felix Zaharia – director  adjunct. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că 
propunerea legislativă nu se justifică întrucât procedurile de avizare ţin exclusiv 
de încheierea tratatelor internaţionale şi  nu de organizarea internă a ministerelor. 
Totodată, prin adoptarea acestei  propuneri legislative  s-ar  îngreuna aplicarea 
Legii nr.590/2003 privind tratatele.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei şi de către invitat s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative  
pentru  completarea Legii nr.590/2003 privind  tratatele. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 15 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
                   Daniel BUDA                                            Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
 Florica Manole 
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