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 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al 

Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la 

5 septembrie 2020, trimis cu adresa nr. PLx. 143 din 6 aprilie 2021 şi înregistrat 

la Comisia pentru apărare cu nr. 4c-15/145 din 06.04.2021.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

Preşedinte, 

 

Constantin ŞOVĂIALĂ 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în 

domeniul tehnico-militar, semnat la Bucureşti, la 5 septembrie 2020 

 

 1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu 

proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-

militar, semnat la Bucureşti, la 5 septembrie 2020, trimis cu adresa nr. PLx. 143 

din 6 aprilie 2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărare cu nr. 4c-15/145 din 

06.04.2021.  

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului 

între cele două Guverne, acord ce cuprinde prevederi referitoare la achiziţia de 

armament şi de tehnică militară în cadrul proiectelor comune, producţia de 

armament şi de tehnică militară, reparaţia şi modernizarea armamentului, tehnicii 

militare şi furnizarea altor servicii în domeniul tehnico-militar sau vânzarea de 

licenţe de producţie a armamentului şi a tehnicii militare, desemnarea autorităţilor 

competente în aplicarea acestuia, înfiinţarea Comisiei Mixte Româno-Ucrainene 

de cooperare tehnico-militară, în scopul aplicării prevederilor acordului, protecţia 

informaţiilor clasificate, modul de soluţionare a divergenţelor, intrarea în vigoare, 

durata, modalitatea de denunţare, precum şi încetarea valabilităţii acordului. 

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 158/29.03.2021, a avizat 

favorabil această inițiativă legislativă. 

 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 61/06.05.2021 a 

aprobat semnarea acestui Acord.  

 3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 



 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată.  

5.  Comisia a dezbătut acest proiect de Lege în şedinţa, în format mixt 

(prezență fizică și on-line), din data de 13 aprilie 2021. La lucrările Comisiei, din 

totalul de 25 de membri, au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

6. La dezbateri a fost prezent, în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Marius 

Bălu, Secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi 

calitatea vieţii personalului din Ministerul Apărării Naţionale. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de 

Lege în forma prezentată.  

  

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

Secretar,  

 

Constantin ŞOVĂIALĂ Antonel TĂNASE 

 


