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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   

nr. 202/2008 pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 202/2008 pentru punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, trimis cu 
adresa nr. PL.x 153 din 2 martie 2009 şi înregistrat sub nr. 32/124 din 03.03.2009. 

În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 
25 februarie 2009. 
           Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 10 martie 2009. 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1532 din 28.11.2008.  

 În urma dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
  

1. La articolul unic, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  
(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare în domeniul punerii în aplicare în 

România a sancţiunilor internaţionale se înfiinţează Consiliul interministerial, 
denumit în continuare Consiliu, alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului 
Economiei, Departamentului pentru Comerţ Exterior din subordinea Ministerului 
Întreprinderilor Mini şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului 
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii 
Externe, Băncii Naţionale a României, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului 
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de Pensii Private, Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării 
Banilor.” 

(Motivaţie: În ciuda separării Ministerului Finanţelor de cel al Economiei, acesta 
din urmă trebuie să fie în continuare implicat în acest consiliu interinstituţional şi să 
participe la asigurarea cooperării pentru punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale. Totodată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 17/2009 a fost 
desfiinţată Cancelaria Primului-ministru, ceea ce determină scoaterea 
reprezentanţilor săi din acest Consiliu  
Autor: Comisia pentru apărare) 
 
2. La articolul unic, punctul 4 se elimină. 
(Motivaţie: Prevederea alineatului (1) al art. 18 în varianta iniţiatorului este mai 
exactă 
Autor: Comisia pentru apărare)  
 

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

Preşedinte, 
 

Costică CANACHEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, Daria Cotoc 


