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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul 

industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022 

 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, în procedură de urgență, care va fi 

transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare care sunt sesizate în fond, cu 

proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, 

semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, transmis cu adresa nr. P.L.x. 612/2022 din 

17.10.2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/655/2022 din 18.10.2022. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.712/22.06.2022, avizează favorabil 

proiectul de lege cu observații și propuneri. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul 

industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022. Potrivit proiectului, 

Acordul conţine prevederi referitoare la: cooperarea în domeniul apărării, în 

special în domeniul cercetării, dezvoltării, producţiei, mentenanţei, reparării şi 

modernizării sistemelor de armament militare, muniţiilor, materialelor de apărare, 
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echpamnetelor tehnice, afişajelor tehnice, pieselor de chimb şi accesoriilor, 

încurajarea încheierii de acorduri între Părţi care vizează procurarea, producţia şi 

vânzarea produselor din industria de apărare, implementarea unor proiecte comune 

de cercetare şi dezvoltarea bazate pe resurse ştiinţifice din domeniul industriei de 

apărare, achiziţionarea de către Părţi a echipamentelor militare şi de apărare 

fabricate sau dezvoltate în comun sau în mod similar de cele două Părţi ori de către 

state terţe. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 

25.10.2022.  

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.92 alin.(8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este prima 

Cameră sesizată. 

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Șef birou, Cristina Neicu 


