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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului 
naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena, 

la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată 
spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea 
sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la 
Atena, la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006, trimis cu adresa        
nr. PL.x. 493 din 20 iunie 2007 şi înregistrat cu nr.32/512 din 21.06.2007. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 729/05.06.2007, a avizat favorabil proiectul de lege. 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL-x 493 din 27.06.2007, a 
avizat favorabil acest proiect de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere între cele două state, care are drept scop stabilirea unui cadru juridic pentru 
asigurarea sprijinului naţiunii gazdă în vederea executării de operaţii şi exerciţii NATO.  
Memorandumul conţine prevederi referitoare la scopul acordului, domeniul de aplicare şi 
aranjamentele generale, responsabilităţile părţilor, aspecte financiare, protecţia 
informaţiilor, intrarea în vigoare, durata de valabilitate, modificarea şi interpretarea 
prevederilor sale. 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnii Corneliu Dobriţoiu, secretar de 
stat şi şef al Departamentului pentru Politica de Apărare, cpt. Florentin Ilie, consilier 
juridic în cadrul Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică, lt. – col. Teodor Incicaş, şef 
birou, lt. – col. Nicolae Năstase, ofiţer 2 în cadrul Direcţiei Logistice din Statul Major 
General, precum şi doamna Miruna Drăghici, consilier juridic în cadrul Direcţiei 
Cooperare Internaţională, toţi din Ministerul Apărării.  

4. La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 23 de membri ai Comisiei.  
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    Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Prima Cameră sesizată. 

În urma dezbaterii, în şedinţele 27 iunie şi 4 septembrie 2007, Comisia propune 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.  

Datorită unor erori materiale, respectiv lipsa ştampilei pentru conformitatea 
documentului cu originalul pe fiecare pagină a variantei în limba română, paginile 
respective au fost refăcute de către iniţiator şi anexate, în original, prezentului raport, în 
vederea înlocuirii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

 Costică Canacheu  
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene 
privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii 
NATO, semnat la Atena, la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006, 
trimis cu adresa nr. PL.x. 493 din 20 iunie 2007 şi înregistrat cu nr.32/512 din 
21.06.2007. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu 
 
 


