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RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război,  

semnat la Varşovia, la 25 mai 2018   

 

 
 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 Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, 

semnat la Varşovia, la 25 mai 2018, trimis cu adresa nr. PLx.468 din 12 septembrie 

2018 şi înregistrat cu nr. 4c-12/561 din 12.09.2018.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare colaborarea, în plan bilateral, în 

domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, asigurând cadrul necesar 

pentru înfiinţarea, amenajarea şi întreţinerea mormintelor eroilor căzuţi în timpul 

conflictelor armate. Acordul conţine prevederi referitoare la formele de cooperare, 

amplasarea mormintelor şi operelor comemorative de război, autorităţile însărcinate 

cu aplicarea acordului, aspectele financiare, soluţionarea disputelor. Se preconizează 

identificarea, documentarea, evidenţa, înfiinţarea, amenajarea, conservarea, 

întreţinerea şi protejarea locurilor de înhumare a eroilor români, militari şi civili, care 

au căzut în timpul şi din cauza conflictelor armate, în timpul unui servici comandat, 

înhumaţi pe teritoriul Republicii Polone. 



 

 2.  Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 863/03.09.2018, a avizat 

favorabil acest proiect de Lege. 
 

3 Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este prim ă Cameră sesizată. 
 

5.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 

 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 18 septembrie 2018, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport de adoptare a 

proiectului de Lege. 

 

 

                Vicepreşedinte,               Secretar, 

 
 
 

 Ion MOCIOALC Ă    Dumitru LUPESCU 
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Către, 

BIROUL   PERMANENT 

AL   CAMEREI   DEPUTA ȚILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone 

privind mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018, trimis cu 

adresa nr. PL-x.468 din 12 septembrie 2018 şi înregistrat cu nr. 4c-15/561 din 

12.09.2018.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

 
Vicepreşedinte, 

 
 

Ion MOCIOALC Ă 
 


