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    AVIZ 

    asupra 

Proiectului de Lege pentru ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de Înţelegere între 

Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării 

al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul 

apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării 

naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul 

Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de 

transport strategic aerian (SAC), semnat de partea română, la Bucureşti, la 29 octombrie 2020 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 

avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea poliției militare, 

trimis cu adresa nr.PL-x 3 din 1 februarie 2023, înregistrat cu nr.4c-13/35 din 2 februarie 2022.  

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia 

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

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Amendamentului Doi la Memorandumul de 

Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul 

Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul 

apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al 

Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi 

Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), 

semnat de partea română, la Bucureşti, la 29 octombrie 2020. Amendamentul Doi a apărut ca o necesitate, mai 

ales din perspectiva reformei agenţiilor NATO. Totodată, a fost instituit, prin Amendament, şi Fondul de 

Incidente Aviatice, care va fi folosit pentru a răspunde nevoilor imediate de a proteja activele proprietate ale 

programului NATO de Management al Transportului Strategic Aerian, încărcătura cargo, pasagerii, precum şi 

personalul.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut inițiativa legislativă în ședința din 

ziua de 27 februarie 2023. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive și avizul favorabil 

cu o mențiune al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.71 din 19 ianuarie 2023. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de 

către Biroul permanent.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 

                              VICEPREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

                    Alina-Elena TĂNĂSESCU                               Ladányi László-Zsolt 
 

 

 

Consilier parlamentar,       

Rodica Penescu                                 
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