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Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2021 privind ratificarea 

Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la 

Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, 

semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 2011, trimis cu adresa nr. PLx. 227 din 2 

iunie 2021 şi înregistrat la Comisia pentru apărare cu nr. 4c-15/205 din aceeași 

dată.  

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

categoria legilor ordinare. 
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Preşedinte, 

 



 

Constantin ŞOVĂIALĂ 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 

2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, 

semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 2011 

 

 1. În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 alin. (3) 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 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare 

a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 

operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 

octombrie 2011, trimis cu adresa nr. PLx. 227 din 2 iunie 2021 şi înregistrat la 

Comisia pentru apărare cu nr. 4c-15/205 din aceeași dată.  

 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 

martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat 

la Bucureşti, la 12 octombrie 2011, ratificat prin Legea nr.97/2012. Mecanismul 

instituit prin protocol stabileşte condiţiile în care un alt stat membru NATO, în 

calitate de terţ, poate desfăşura operaţii transfrontaliere de poliţie aeriană în 

spaţiul aerian al României, respectiv al Republicii Bulgaria, presupunând, în 

principal, următoarele etape premergătoare: exprimarea de către terţ, printr-o 

notificare scrisă, transmisă pe canale diplomatice, a intenţiei de desfăşurare a unei 

astfel de operaţii; primirea acceptului din partea României şi a Republicii 

Bulgaria; încheierea unor înţelegeri tehnice trilaterale privind condiţiile de 



 

desfăşurare a operaţiilor; executarea cu succes a unui antrenament sub controlul 

şi comandă NATO. 

 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 362/24.05.2021, a avizat 

favorabil această inițiativă legislativă. 

 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 9/16.02.2021 a 

aprobat semnarea acestui Protocol.  

 Comisia pentru politică externă, cu adresa nr. 4c-16/53 din 08.06.2021 a 

avizat favorabil acest proiect de Lege.  

 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 15 iunie 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 unanimitate de 

voturi pentru, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect 

de Lege cu modificările de tehnică legislativă, cuprinse în Anexă.  

  

 

 

 

Preşedinte, 

 

Secretar,  

 

Constantin ŞOVĂIALĂ Antonel TĂNASE 

 

 



 

Anexă 

 
Anexă la PLx 227/2021 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2021 privind ratificarea Protocolului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Bulgaria, semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria privind operaţiile transfrontaliere de poliţie aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 2011 

 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ de bază 

OUG nr. 42/2021 
Proiect de Lege  Amendamente propuse Motivare 

1.   

- 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2021 

privind ratificarea Protocolului 

între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria, 

semnat la Ruse, la 18 martie 2021, 

de amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind 

operaţiile transfrontaliere de poliţie 

aeriană, semnat la Bucureşti, la 12 

octombrie 2011 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2021 

privind ratificarea Protocolului 

dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria, 

semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind operaţiile 

transfrontaliere de poliţie aeriană, 

semnat la Bucureşti, la 12 octombrie 

2011 

Eroare materială. 

2.  - Articol unic. - Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 42/2021 

privind ratificarea Protocolului 

între Guvernul României și 

Guvernul Republicii Bulgaria, 

semnat la Ruse, la 18 martie 2021, 

de amendare a Acordului dintre 

Guvernul României și Guvernul 

Articol unic. - Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 42 din 27 mai 2021 

privind ratificarea Protocolului 

dintre Guvernul României și 

Guvernul Republicii Bulgaria, 

semnat la Ruse, la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre 

Guvernul României și Guvernul 

Pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 



 

 

Nr. 

crt. 

Act normativ de bază 

OUG nr. 42/2021 
Proiect de Lege  Amendamente propuse Motivare 

Republicii Bulgaria privind 

operațiile transfrontaliere de poliție 

aeriană, semnat la București, la 12 

octombrie 2011.  

Republicii Bulgaria privind operațiile 

transfrontaliere de poliție aeriană, 

semnat la București, la 12 octombrie 

2011 și ratificat prin Legea 

nr. 97/2012, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I,   nr. 

565 din 2 iunie 2021, cu 

următoarea modificare: 

 

3.  Ordonanța de urgență privind 

ratificarea Protocolului dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria, semnat la 

Ruse la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind 

operaţiile transfrontaliere de 

poliţie aeriană, semnat la 

Bucureşti la 12 octombrie 2011 

- Nemodificat  

4.   

 

 

Articol unic. - Se 

ratifică Protocolul dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria, semnat la 

Ruse la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

- Articolul unic se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

"Articol unic. - Se ratifică Protocolul 

dintre Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Bulgaria, 

semnat la Ruse la 18 martie 2021, de 

amendare a Acordului dintre 

Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind operaţiile 

Pentru respectarea normelor de 

tehnică legislativă. 
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Nr. 

crt. 

Act normativ de bază 

OUG nr. 42/2021 
Proiect de Lege  Amendamente propuse Motivare 

Republicii Bulgaria privind 

operaţiile transfrontaliere de 

poliţie aeriană, semnat la 

Bucureşti la 12 octombrie 2011, 

ratificat prin Legea nr. 97/2012. 

 

transfrontaliere de poliţie aeriană, 

semnat la Bucureşti la 12 octombrie 

2011, ratificat prin Legea 

nr. 97/2012, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I,   nr. 

501 din 20 iulie 2012." 
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