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Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, 

semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, 
semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare 
a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, cu care 
Comisia pentru politică externă a fost sesizată în fond, în procedură de urgență, transmis cu adresa PLx. 
437/2022 din 19 iulie 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din catgoria legilor ordinare. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte, 

            Biró Rozália-Ibolya 
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RAPORT 
asupra 

Proiectului de Lege  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, 
prin adresa PLx. 437/2022, a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la 
Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, 
semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de 
aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 
1949.    

Conform prevederilor art. 75, alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art. 92 alin. 
(8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 817 din 12 iulie 2022, a avizat favorabil inițiativa legislativă, 
cu observații și propuneri. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului de aderare a Republicii 
Finlanda și a Protocolului de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, reprezentând 
o etapă procedurală în parcursul acestor țări spre calitatea de membre cu drepturi depline ale NATO. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil proiectul 
de Lege potrivit adresei cu nr. 4c-15/271/19.07.2022. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a avizat favorabil proiectul de Lege. 
Comisia pentru politică externă a dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată online în 

data de 19 iulie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați, conform listei de prezență. 
La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru politică externă a participat, în calitate de invitat, 

doamna Janina Sitaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.  
Având în vedere observațiile Consiliului Legislativ, în cadrul dezbaterilor membrii Comisiei 

pentru politică externă au decis, cu unanimitate de voturi, înlocuirea traducerii în limba română a 
Protocoalelor cu varianta corectă primită de la Ministerul Afacerilor Externe și comunicată prin 
Secretariatul General al Guvernului, atașată în original prezentului raport. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților un Raport de adoptare asupra proiectului de Lege 
pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la 
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la 
Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la 
Washington la 4 aprilie 1949, în forma transmisă de inițiator. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din catgoria legilor ordinare. 
                  Preşedinte,                                                                Secretar, 
 
           Biró Rozália-Ibolya                                                 Ionuț-Marian Stroe 
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