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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria 

privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie, la 

Bucureşti, trimis cu numărul PL-x nr.125 din 1 aprilie 2020 şi înregistrat la 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu numărul 4c-15/96 

din 2 aprilie 2020. 

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

legilor ordinare. 

 

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 
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RAPORT  

Proiect de Lege pentru ratificarea  

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 

cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie, la Bucureşti 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în 

domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie, la Bucureşti, trimis cu 

numărul PL-x nr. 125 din 1 aprilie 2020 şi înregistrat cu numărul 4c-15/96 din 2 aprilie 

2020. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea unui nou cadru 

corespunzător cooperării dintre România și Bulgaria în domeniul situațiilor de 

urgență, curpinzând principiile și modalitățile tehnice de desfășurare a acțiunilor de 

prognozare, prevenire, evaluare, limitare și înlăturare într-o manieră armonizată cu 

cerințele și recomandările internaționale în materie. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul face parte din categoria 

legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 75 alin (1) din Constituția 

României, republicată, şi ale art.91 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr.229/19.03.2020, a avizat 

favorabil proiectul de Lege. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de Lege în 

ședința din 2 aprilie 2020. 



 

La lucrările Comisiei desfășurate online în data de 15 aprilie 2020 au fost 

prezenți deputați conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

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

SECRETAR, 

Dumitru LUPESCU 

PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ 


