
 

            
        PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

  CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                                           COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI   
 
 

         Bucureşti, 9 martie 2020 
       PL-x 7/2020 

 
Către, 

                                  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la 

București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 

noiembrie 2011, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL-x 7/2020 din 3 februarie 2020, înregistrat 

cu nr.4c-13/32 din 4 februarie 2020. 

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Nicușor HALICI 

 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                                       COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI   
 

                                                                                                                                                     Bucureşti, 9 martie 2020 
                                                                                                                              PL-x 7/2020 

 
 

RAPORT 
asupra 

Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre 
Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucure ști la 10 noiembrie 2011 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la 
București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 
noiembrie 2011, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 7/2020 din 3 februarie 2020, înregistrat cu 
nr.4c-13/32 din 4 februarie 2020. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 91 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la 
Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândire a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la București la 10 noiembrie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei cu nr.19 din 14 ianuarie 2020.  
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Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 11 februarie 2020, cu unanimitate 
de voturi, conform adresei cu nr.4c-16/5 din 11 februarie 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din ziua de 9 martie 2020. 

La dezbateri au participat, în calitate de invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe , doamna Daniela Gîtman – 
secretar de stat și domnul Pietro Pavoni – ministru consilier. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional 
semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ar abe Egipt privind 
dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucure ști 
la 10 noiembrie 2011, cu amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

         PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 

            Nicușor HALICI                                                   Aida-Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional semnat la București, la 27 mai 2019, la Acordul dintre 
Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucure ști la 10 noiembrie 2011  
(PL-x 7/2020) 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Inițiator – Guvernul României 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

 
1. LEGE pentru ratificarea Protocolului 

Adițional semnat la București, la 27 
mai 2019, la Acordul dintre Guvernul 

României și Guvernul Republicii Arabe 
Egipt privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către 
misiunile diplomatice ale celor două 

state, semnat la București la 10 
noiembrie 2011 

 

LEGE pentru ratificarea Protocolului 
Adițional la Acordul dintre Guvernul 
României și Guvernul Republicii Arabe 
Egipt privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către 
misiunile diplomatice ale celor două 
state, ratificat prin Legea nr. 174/2012, 
semnat la București la 27 mai 2019 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
 

Nu sunt respectate prevederile 
art.77 din Legea nr.24/2000 și 
ale art.22 alin.(3) din Legea 
nr.590/2003, prin faptul că în 
cuprinsul titlului și al art.1 din 
proiectul de lege nu este 
reprodus fidel titlul 
tratatului așa cum acesta se 
regăsește în forma semnată de 
părți și transmisă în copie 
certificată Camerei 
Deputaților. 
 
Departamentul Legislativ 
Nota nr. 4a/21/26.02.2020 
 

2. Articol unic. Articol unic. – Se ratifică Protocolul 
Adițional la Acordul dintre Guvernul 
României și Guvernul Republicii Arabe 
Egipt privind dobândirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor de către 

 – Se ratifică Protocolul 
Adițional semnat la București, la 27 mai 
2019, la Acordul dintre Guvernul 
României și Guvernul Republicii Arabe 
Egipt privind dobândirea dreptului de 

Nu sunt respectate dispozițiile 
art.39 alin.(1) din Legea 
nr.24/2000 care presupun 
realizarea referirii într-un act 
normativ la un alt act normativ 
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proprietate asupra terenurilor de către 
misiunile diplomatice ale celor două 
state, semnat la București la 10 
noiembrie 2011, ratificat prin Legea nr. 
174/2012. 

misiunile diplomatice ale celor două 
state, ratificat prin Legea nr. 174/2012, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.707 din 16 
octombrie 2012, semnat la București  
la 27 mai 2019 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
 

prin precizarea tuturor 
elementelor de identificare, 
inclusiv pe cele ale publicării 
acestuia din urmă. În forma 
propusă de inițiator nu sunt 
precizate data și numărul 
Monitorului Oficial al 
României în care s-a realizat 
publicarea Legii nr.174/2012. 
 
Departamentul Legislativ 
Nota nr. 4a/21/26.02.2020 
 

 
 
 
 


