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CĂTRE 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 

vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat 

Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale 

suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate 

în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor 

proprii, trimis Comisiei pentru politică externă şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

pentru examinare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa PL-x 61 din 25 

februarie 2013. 

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

legilor ordinare. 

 
 
    PREŞEDINTE,     VICEPREŞEDINTE, 
      
          Borbély László                Ştefan VIOREL 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  

a Guvernului nr.89/2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului 
Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale 
suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării 

precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat  
şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii 

 
 

In conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2012 privind 
finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii 
financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la 
Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern 
armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii, trimis cu adresa PLx.61/2013 şi 
înregistrat cu nr. 33/12, respectiv nr. 22/82. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră Decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
data de 18 februarie 2013. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare soluţionarea unei situaţii de 
forţă majoră indusă de conflictul armat din Libia din 2011. Lipsa unui fond special în 
cadrul bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru situaţii excepţionale în care s-ar 
afla personalul misiunilor diplomatice şi consulare ale României, în cazul izbucnirii 
unor conflicte armate, face necesară adoptarea unui cadru legislativ adecvat. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege, conform avizului 
nr.1047 din 7 decembrie 2012. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, cu unanimitate, 
proiectul de Lege în şedinţa din 6 martie a.c. 



 

In conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege, în 
şedinţe separate, în data de 5 martie 2013. 

La dezbaterile din cadrul celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 
din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul secretar de stat Radu Podgorean şi 
domnul consilier Pietro Pavoni. 

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei pentru politică externă au 
participat la dezbateri 23 deputaţi, iar din totalul de 31 membri ai Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci au participat 30 deputaţi. 

In urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2012 
privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii 
financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la 
Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern 
armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii, cu un amendament  admis, redat in 
ANEXA la prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
                  PREŞEDINTE,     VICEPREŞEDINTE,     
 
              Borbély László                             Ştefan VIOREL       
 
 
 
 
 
                SECRETAR                  SECRETAR 
 
      Dan Laurenţiu TOCUŢ              Gheorghe DRAGOMIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar       Consilier parlamentar 
Elena Pop        Daniel Mărăcineanu 
 



            ANEXA 
 
Nr. 
crt 

Textul OUG nr.89/2012 Amendamentul propus Motivare 

1 Articol unic – Se aprobă  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2012 privind 
finanţarea din bugetul alocat 
Ministerului Afacerilor Externe 
a unor compensaţii financiare 
pentru pierderile materiale 
suferite de personalul 
Ambasadei României la 
Tripoli, în contextul evacuării 
precipitate în ţară după 
izbucnirea conflictului intern 
armat şi al jefuirii ulterioare a 
bunurilor proprii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.868 din 20 
decembrie 2012.  

Articol unic – Se aprobă  
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.89/2012 privind 
finanţarea din bugetul alocat 
Ministerului Afacerilor Externe a 
unor compensaţii financiare 
pentru pierderile materiale 
suferite de personalul 
Ambasadei României la Tripoli, 
în contextul evacuării 
precipitate în ţară după 
izbucnirea conflictului intern 
armat şi al jefuirii ulterioare a 
bunurilor proprii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.868 din 20 
decembrie 2012, cu următoarea 
modificare:  

 

 
2 

 
Art. 1. – Se aprobă 
suportarea din bugetul 
aprobat Ministerului Afacerilor 
Externe pe anul 2012 de 
compensaţii băneşti în 
vederea despăgubirii 
personalului Ambasadei 
României la Tripoli pentru 
pierderile materiale suferite în 
urma conflictului armat din 
Libia. 

 
 - Art.1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 1. – Se aprobă suportarea 
din bugetul aprobat Ministerului 
Afacerilor Externe de 
compensaţii băneşti în vederea 
despăgubirii personalului 
Ambasadei României la Tripoli 
pentru pierderile materiale 
suferite în urma conflictului 
armat din Libia.” 
 
Autor: Ministerul Afacerilor 
Externe şi Comisiile 

 
Ordonanţa de 
urgenţă nu şi-a 
produs încă 
efectele iar 
execuţia 
bugetară pe 
anul 2012 s-a 
încheiat 

 
3 

 
Art. 2. – Nivelul total al 
compensaţiilor băneşti 
prevăzute la art.1, criteriile şi 
metodologia de evaluare a 
pagubelor, precum şi 
modalităţile concrete de 
stabilire şi plată a 
cuantumului compensaţiei 
pentru fiecare salariat afectat 
al Ambasadei României la 
Tripoli, se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului, în 
baza propunerilor ministrului 
afacerilor externe. 

 
Nemodificat 

 

 


