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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR, 
     

  Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind 

asigurarea reciprocă a sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017, 

transmis cu adresa Plx.168/2018 şi înregistrat cu nr. 4c-12/190 din 04.04.2018. 

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

legilor ordinare.  

 

 

Preşedinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între 
Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului 

națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017 
 

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 Memorandumului de Înțelegere 
între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului 
națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017, trimis cu adresa nr. PLx. 168 din 3 
aprilie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-12/190 din 04.04.2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Memorandumului de 
Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a 
sprijinului națiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 206/15.03.2018, a avizat favorabil acest 
proiect de lege.  

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată. 

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Apărării Naționale 
domnul Secretar de Stat Nicolae Nasta . 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 11 aprilie 2018, cu unanimitate de voturi pentru, 

membrii Comisiei au hotărât, adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată.  
 

Președinte,  
 
 

                 Secretar,  

Dorel-Gheorghe CĂPRAR                 Alexandru-Ioan ANDREI  
 


