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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între 

Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind 
Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă 
Statele din Europa Centrală şi de Est,  semnat la Bucureşti la 21 aprilie 

2008 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în 

procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între 

Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena 

Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele din Europa 

Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008, trimis cu adresa nr. PL.x 263 

din 13 mai 2009, înregistrat cu nr.33/26 din aceeaşi dată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege prin avizul nr.405 din 28 

aprilie 2009. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a emis avizul favorabil                 

nr. PL.x 263/2009 din 25 mai 2009. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a emis avizul 

favorabil nr.32/306/2009 din 20 mai 2009. 

Guvernul, prin punctul său de vedere, susţine adoptarea proiectului de Lege. 
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2. Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 

Acordului de sediu între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă Statele 

din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2008. 

3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit  

prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 

4. La lucrările şedinţei au fost prezenţi15 deputaţi din totalul de 21 de membri ai 

Comisiei. 

5. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 

Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată. 

  La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Andreea Petrache, 

secretar III în cadrul Direcţiei ONU şi instituţii specializate.   

  În şedinţa din 26 mai a.c., după prezentarea făcută de reprezentantul MAE, 

cât şi a argumentelor formulate de acesta în susţinerea adoptării proiectului de Lege, 

membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună 

plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a 

Francofoniei privind Antena Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe 

lângă Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2008, în 

forma prezentată de iniţiator. 
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