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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 
iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de 

Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998, trimis cu adresa nr. PLx. 
8/2020 din 3 februarie 2020 şi înregistrat cu nr. 4c-15/24 din 5 februarie 2020. 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR      
                                                                                                                                                                                                                              

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

Nr. 4c-15/24 

                       Bucureşti, 11.02.2020  
                                  PLx. 8/2020 

 
RAPORT  

proiectului de Lege pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol 

adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa 
Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje,  

la 26 septembrie 1998 

 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectului de Lege pentru ratificarea celui 
de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la 

Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat 
la Skopje, la 26 septembrie 1998, trimis cu adresa nr. PLx. 8/2020 din 3 

februarie 2020 şi înregistrat cu nr. 4c-15/24 din 5 februarie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea celui de-al 

şaselea Protocol adițional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul 
privind Forța Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, 

la 26 septembrie 1998. Modificările propuse vizează, printre altele: adaptarea 
unor definiții şi introducerea altora noi, în baza experienței acumulate în 
aplicarea Acordului MPFSEE şi a protocoalelor sale adiționale, clarificarea 

scopului inițiativei, în condițiile în care documentele constitutive nu sunt 
foarte explicite în această privință. Astfel, Forța Multinațională de Pace din 

Europa de Sud-Est (MPFSEE) este o inițiativă regională, în contextul SEDM, 
incluzând, fără a se limita la acestea, întâlniri ale miniștrilor afacerilor externe, 

miniștrilor apărării, șefilor apărării/statelor majore, Comitetul Director 
Politico-Militar, SEEBRIG, ale grupurilor de lucru şi ale altor structuri 

specializate, având ca scop întărirea păcii, stabilității şi securității în regiunea 
Europei de Sud-Est. De asemenea, scopul Acordului MPFSEE este şi acela de 

a determina principiile şi procedurile pentru înființarea SEEBRIG drept 
componentă militară a MPFSEE şi a stabili cadrul pentru funcționarea 



 

acesteia, structura, locația, procedurile de lucru, procesul de luare a deciziilor, 
dislocarea, angajarea, precum şi controlul şi supravegherea funcționării sale. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 18/14.01.2020, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile Conform dispozițiilor art. 75 din 
Constituția României, republicată, şi ale art.91 alin. (8) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Primă Cameră 
sesizată.  

La lucrările Comisiei din data de 11 februarie 2020 au fost prezenți 
deputați conform listei de prezență. 

În temeiul prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților, 
republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat în calitate de invitat, 

domnul Marius Bălu, secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale.  
 
În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport de adoptare a acestui proiect de Lege, fără 
amendamente. 

  
 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 


