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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 

Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea 

multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la 

New York, la 30 martie 2020, trimis cu adresa nr. PLx. 548/2020 din 8 

septembrie 2020 şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională cu nr. 4c-15/288 din 9 septembrie 2020. 

 

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

categoria legilor ordinare. 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 

Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 

privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională integrată de 

stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 martie 2020 

 

 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectului de Lege pentru 

ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 

Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea 

multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la 

New York, la 30 martie 2020, trimis cu adresa nr. PLx. 548/2020 din 8 

septembrie 2020 şi înregistrat şi înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/288 din 9 septembrie 2020. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 908 din 2 septembrie 

2020, a avizat favorabil proiectul de Lege. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat negocierea și 

semnarea Memorandumului prin Hotărârea nr.79 din 9 octombrie 2019. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia 

Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la misiunea multidimensională 

integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), semnat la New York, la 30 

martie 2020.  

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

categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, 

republicată, şi ale art. 91 alin. (8) punctul 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Primă Cameră sesizată.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 



 

siguranță națională au dezbătut proiectul de Lege în ședința online din 15 

septembrie 2020. La ședință, membrii Comisiei au fost prezenți conform 

listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, la lucrări a participat în calitate de invitat domnul Marius 

Bălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de 

Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul 

României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la 

misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA), 

semnat la New York, la 30 martie 2020 – PLx 548/2020. 

 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 


