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RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribu ţiei care îi revine  

României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013,  
semnat de România la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin Legea nr.32/2014 

 
 
 

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 în fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine României 
în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de România la New York, la 3 iunie 2013, şi 
ratificat de România prin Legea nr.32/2014,  trimis cu adresa nr. PL x 156 din 13 aprilie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-12/209 din 14 aprilie 2016.  

Consiliul Legislativ, cu nr. 267/28.03.2016, a avizat favorabil acest proiect de Lege. 
Comisia pentru politică externă, cu adresa nr. 4c-13/29 din 19.04.2016 avizează favorabil această iniţiativă legislativă.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunit ăţi, cu adresa nr.PLx-156 din 19.04.2016 a avizat favorabil această iniţiativă legislativă. 
2. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul 

privind comerţul cu arme.   
3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată.  
La şedinţa Comisiei din data de 26 aprilie au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 27 membri ai acesteia. 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege, cu 

următoarele amendamente de tehnică legislativă:  
 

george.cucu
Original



 

Amendamente  admise 
 
 

Nr. 
crt. Text proiect de Lege  Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii 

Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei care îi revine 
României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul 
cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de 

România la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de 
România prin Legea nr.32/2014 

Titlul legii 
Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale care îi revine 
României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul 
cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de 
România la New York la 3 iunie 2013, şi ratificat de România 
prin Legea nr.32/2014 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă şi redarea 
titlului Legii nr. 
32/2014, aşa cum a 
fost aceasta publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
252 din 8 aprilie 2014 

2.  Art . 1. –  Se aprobă plata contribuţiei anuale care îi revine 
României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul 
cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de 
România la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de 
România prin Legea nr.32/2014. 
 

Art . 1. –  Se aprobă plata contribuţiei anuale care îi revine 
României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul 
cu arme, adoptat la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de 
România la New York la 3 iunie 2013, şi ratificat de România 
prin Legea nr.32/2014. 

idem pct. 1 

3.  Art . 2. – Fondurile necesare pentru plata contribuţiei vor fi 
asigurate din sumele alocate cu această destinaţie de la 
bugetul de stat în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, 
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 
„Alte transferuri”.    

Art . 2. – Fondurile necesare pentru plata contribuţiei anuale 
vor fi asigurate din sumele alocate cu această destinaţie de la 
bugetul de stat în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, 
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 
„Alte transferuri”.    

corelare cu titlul Legii 
şi prevederile art. 1. 

 
 
 

Vicepreşedinte,  
 
 

Iulian-Radu SURUGIU  
 
 

 
 
Consilier parlamentar, 
Daria Cotoc 
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Către, 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribu ţiei care îi revine 

României în calitate de stat parte la Tratatul privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat de 
România la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin Legea nr.32/2014,  trimis cu adresa nr. PL x 156 din 13 
aprilie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-12/209 din 14 aprilie 2016.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 

 
Vicepreşedinte,  

 
Iulian-Radu SURUGIU 

 
 


