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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de 
înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak,  

semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009 
 

1. 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 în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 
26 ianuarie 2009, trimis cu adresa nr. PL.x. 46 din 11 februarie 2009 şi 
înregistrat cu nr. 32/93 din 12 februarie 2009.  
 Consiliul Legislativ, cu nr. 61/04.02.2009, a avizat favorabil 
proiectul ordonanţei de urgenţă. 
 Comisia pentru politică externă, cu nr. 33/6 din 25.02.2009 a avizat 
favorabil acest proiect de lege. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonanţei 
de urgenţă prin care, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 
590/2003 privind tratatele, a fost ratificat memorandumul de înţelegere 
menţionat. Memorandumul prevede statutul juridic, condiţiile şi misiunile 
militarilor români prezenţi în Irak după 31 decembrie 2008.  
 2. Proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare, 
conform prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. 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. 
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4. La şedinţa comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 25 de 
membri ai acesteia. 

5.  Au participat, în calitate de invitaţi, potrivit prevederilor art. 54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Dan Tătaru – secretar 
de stat, lt.col.Gabor Marian-Ştefan, mr. Marius Popescu şi Mădălina 
Cioiulescu – consilieri juridici, toţi din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, precum şi dl. Doru Costea – secretar de stat şi d-na Elena Paris – 
şef serviciu, ambii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 10 februarie 2009, membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.  
   
 

 
 
 

Preşedinte,  
 

Costică Canacheu  
 

 
 


