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Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 

2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, 

Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind 

înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 

ianuarie 2002, trimis cu adresa nr. PLx. 184/2022 din 11 aprilie 2022 și înregistrat 

cu nr. 4c-15/100 din 12 aprilie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea 

română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, 

Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul 

Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, 

semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranță națională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea 

Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la 

Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul 

de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea 

Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002, 

trimis cu adresa nr. PLx. 184/2022 din 11 aprilie 2022 și înregistrat cu nr. 4c-

15/100 din 12 aprilie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului 

semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul 

României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi 

Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de 

geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. Protocolul vizează, potrivit 

expunerii de motive, extinderea zonei de responsabilitate a batalionului la bazinul 

fluviului Dunărea, pe lângă cel existent deja, şi anume bazinul de recepţie al râului 

Tisa.  

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

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

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform avizului cu nr. 

347/04.04.2022. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat negocierea Protocolului la 

Acord, conform hotărârii cu nr. 104/14.09.2017. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de 

Lege potrivit adresei cu nr.4c-13/272 din 19 aprilie 2022. 

Comisia pentru politică externă a avizat negativ proiectul de Lege potrivit 

adresei cu nr.4c-16/18 din 4 mai 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 10 mai 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul secretar de stat Marius 

Bălu și domnul Florin Bucur, Departamentului pentru relația cu Parlamentul din 

cadrul Ministerului Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege. 

 

 
 SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 


