
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

Comisia pentru politică economică, 

           reformă şi privatizare 

Nr. 4c-1/579 

                                 

           

       

Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională 

Nr.4c-15/364 

 

                                             Bucureşti, 01.11.2022 

PL-x 612/2022  

 

 

             Către 

Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

                          

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 

proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la 

Varşovia, la 3 martie 2022, transmis cu adresa nr. PL-x 612/2022 din 19 octombrie 2022, 

înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr.4c-1/579 

din 19 octombrie 2022, iar la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

cu nr.4c-15/364 din 19 octombrie 2022. 

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

legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE 

 

Costel Neculai DUNAVA 

                                 

           

       

PREŞEDINTE 

 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT COMUN 

asupra 

proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, 

semnat la Varşovia, la 3 martie 2022 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul 

industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, transmis cu adresa nr. PL-x 

612/2022 din 19 octombrie 2022, înregistrată la Comisia pentru politică economică, 

reformă și privatizare sub nr. 4c-1/579 din 19 octombrie 2022, iar la Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr.4c-15/364 din 19 octombrie 2022. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în 

domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022. Acordul are ca 

scop, printre altele, promovarea activităţilor de cooperare în domeniul industriei de 

apărare între companii şi alte entităţi/organisme autorizate să desfăşoare activităţi de 

producţie şi să dezvolte tehnologii de interes comun, precum şi promovarea interesului 

pentru NATO/UE/ONU. De asemenea, Acordul are caracter tehnic şi conţine, printre alte 

prevederi: cooperarea în domeniul apărării, în special în domeniul cercetării, dezvoltării, 

producţiei, mentenanţei, reparării şi modernizării sistemelor de armament militare, 

muniţiilor, materialelor de apărare, echipamentelor tehnice, afişajelor tehnice, pieselor de 

schimb şi accesoriilor; încurajarea încheierii de acorduri între Părţi care vizează 

procurarea, producţia şi vânzarea produselor din industria de apărare, precum şi în orice 

alte domenii militare conexe care pot fi de interes reciproc pentru Părţi, în limitele 

Acordului; precum și implementarea unor proiecte comune de cercetare și dezvoltare 

bazate pe resurse ştiinţifice din domeniul industriei de apărare, în scopul producerii de 

echipamente, solicitate în comun sau în mod similar de cele două Părţi, ori de către state 

terţe. 
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Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                    

art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 712 din 22 iunie 2022, a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin Hotărârea nr. 27/2022 a aprobat 

semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind 

cooperarea în domeniul industriei de apărare. 

Ministerul Afacerilor Externe a transmis Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, atât prin intermediul poștei electronice, în data de                                       

20 octombrie 2022, cât și în format letric, în data de 25 octombrie 2022, Acordul între 

Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul 

industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022, în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul, în limbile română, poloneză și engleză, documente pe care le 

anexăm la prezentul raport comun, întrucât proiectul de lege cu care au fost sesizate cele 

două Comisii nu avea atașată forma Acordului în limba poloneză, iar cea în limba engleză 

nu era completă. Documentul a fost remis Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională în 24 octombrie 2022. 

Potrivit reglementărilor art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiilor 

sesizate pe fond au examinat inițiativa legislativă menționată în ședințe separate. 

Comisia pentru știință și tehnologie a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 4c-

24/142 din 24 octombrie 2022. 

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil potrivit adresei cu nr.4c-

3/655 din 25 octombrie. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil potrivit adresei cu nr.4c-16/53 

din 26 octombrie 2022. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a dezbătut proiectul 

în şedinţa din 25 octombrie 2022. Din numărul total de 19 membri ai Comisiei au 

participat la dezbateri 12 deputaţi. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, 

din partea Ministerului Economiei, doamna secretar general adjunct Alexandra Pană. În 

urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi, să înainteze 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, 

semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, în forma prezentată de inițiator.  

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul în şedinţa din 1 octombrie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați 

conform listei de prezență. În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, la dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna Ruxandra 

Anghel, Director al Direcției Industria de Apărare din Ministerul Economiei.   În  urma   
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examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, înaintarea unui raport de adoptare a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind 

cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia, la 3 martie 2022, în 

forma prezentată de inițiator.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor sesizate pentru dezbaterea pe fond au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea 

proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la 

Varşovia, la 3 martie 2022 - PLx 612/2022, în forma prezentată de inițiator.  

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

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE  

 Costel Neculai DUNAVA 

PREŞEDINTE  

 Laurențiu-Dan LEOREANU 

 

SECRETAR  

Bogdan-Alin STOICA 

SECRETAR  

Viorel SALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu 

Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar 

Ina FILOTE 
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