
 

 
 
 

                                                                                                          
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/536 

                         Bucureşti, 12.09.2018  
                                   PLx. 448/2018 

 
 Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 

privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul 

Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 

(2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017,  trimis cu adresa nr. PLx 448 din 

3 septembrie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-15/536 din 05.09.2018.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

Vicepreședinte 
 

Bogdan – Ionel Rodeanu   
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Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-15/536 

                         Bucureşti, 12.09.2018  
                                   PLx. 448/2018 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protec ţia reciprocă a 

informa ţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 

15 iunie 2017 
 
 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 pe fond, cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul 
Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), 
semnat la New York, la 15 iunie 2017 , trimis cu adresa nr. PLx. 448 din 3 
septembrie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-15/536 din 05.09.2018.  

Proiectul are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind protecţia reciprocă a 
informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit în baza 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 
iunie 2017. 
 2. Consiliul Legislativ, conform  avizului cu nr. 818/20.08.2018, a avizat 
favorabil proiectul de Lege. 

  Consiliul Suprem de Apărare a Țării , cu avizul nr. 12/14.02.2018 a 
avizat proiectul de Lege.  

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

5. La lucrările Comisiei din data de 12.09.2018 din totalul de 20 de membri 
au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 



 

6. La dezbateri au fost prezenți, în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile  art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Ion 
Mihai – director adjunct ORNISS și  domnul Pietro Pavoni din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect 
de Lege în forma prezentată. 

 
 

  
Vicepreședinte, 

 
Secretar, 

Bogdan – Ionel Rodeanu 
 

Dumitru LUPESCU 

 
 
 

 


