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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Protocolului V privind resturile explozive de război, adoptat la Geneva la 28 noiembrie 
2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate 

ca  producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare             
 
 

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 în fond cu proiectul de Lege pentru acceptarea Protocolului V privind resturile explozive de 
război, adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme 
clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, trimis cu adresa nr. PL.x. 261 
din 23 aprilie 2007 şi înregistrat cu nr.32/333 din 25.04.2007. 
 Consiliul Legislativ, cu nr. 324/12.03.2007, a avizat favorabil proiectul de lege. 

Protocolul V la Convenţia menţionată, care a fost ratificată de România prin Legea nr. 40/1995,  are ca obiect de reglementare, în 
principal, reducerea impactului umanitar post-conflict a resturilor explozive, cu aplicare asupra tuturor categoriilor de muniţie, instituie 
obligaţii ce revin statelor-părţi  pe linia gestionării activităţilor interne pe această temă, precum şi protejarea misiunilor umanitare şi 
organizaţiilor internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu. 

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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4. La lucrări au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei.  
    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 şedinţa din 2 mai 2007, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu modificări a acestui proiect de 
lege. 

Datorită unor erori materiale, paginile nr. 1-5 şi 10-12 din varianta în limba română a Protocolului V au fost refăcute de către 
iniţiator, aceste pagini fiind anexate în original prezentului raport, în vederea înlocuirii.  

 
 

 

 
 
 
 
 

Amendamente  admise 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

amendamente propuse 
0 1 3 4 

1. Titlul  legii 
 
 
Lege pentru acceptarea Protocolului V privind 
resturile explozive de război,  adoptat la 
Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la 
Convenţia privind interzicerea sau limitarea 
folosirii anumitor categorii de arme clasice 
care ar putea fi considerate ca producând 
efecte traumatice excesive sau care ar lovi 

1. Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Lege pentru acceptarea Protocolului privind 
resturile explozive de război (Protocolul V) 
adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, 
adiţional la Convenţia privind interzicerea sau 
limitarea folosirii anumitor categorii de arme 
clasice care ar putea fi considerate ca 
producând efecte traumatice excesive sau care 

 
 
 
 
Exprimarea propusă este în 
acord cu două acte normative 
anterioare privind Protocoalele 
I-III (Legea nr. 40/1995) şi 
Protocolul IV (Legea nr. 
287/2003), acestea fiind, de 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Preşedinte,  

 
 

 Costică Canacheu  
 
 
 
 
 
 
 
cons. Anca-Daria Cotoc  

fără discriminare 
 

 

ar lovi fără discriminare”   
 
 (Autor: Comisia) 

asemenea, protocoale 
adiţionale la convenţia 
ratificată de România. 
 

2. Articolul unic al legii 
 
Se acceptă Protocolul V privind resturile 
explozive de război,  adoptat la Geneva la 28 
noiembrie 2003, adiţional la Convenţia 
privind interzicerea sau limitarea folosirii 
anumitor categorii de arme clasice care ar 
putea fi considerate ca producând efecte 
traumatice excesive sau care ar lovi fără 
discriminare, ratificată prin Legea nr. 
40/1995.  

2. Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Se acceptă Protocolul privind resturile 
explozive de război (Protocolul V),  adoptat la 
Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la 
Convenţia privind interzicerea sau limitarea 
folosirii anumitor categorii de arme clasice 
care ar putea fi considerate ca producând efecte 
traumatice excesive sau care ar lovi fără 
discriminare, ratificată prin Legea nr. 
40/1995.” 
 
(Autor: Comisia) 
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Către 

 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru acceptarea Protocolului V privind resturile explozive 

de război, adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor 
categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare trimis 
cu adresa nr. PL.x. 261 din 23 aprilie 2007 şi înregistrat cu nr.32/333 din 25.04.2007. 

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

Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu 


