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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a 
Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo 

 
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, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de În ţelegere 
privind Cadrul Institu ţional al Ini ţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 
noiembrie 2014 la Sarajevo, trimis cu adresa nr. PL x 645 din 12 octombrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-12/300 din 13 octombrie 2015. 

Consiliul Legislativ, cu nr. 1018/1.10.2015, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri proiectul de Lege. 
2. Memorandumul de Înţelegere reglementează principalele obiective ale Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud – Estul 

Europei în vederea intensificării prevenirii şi pregătirii  în statele din regiunea Europei de Sud – Est.  
3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin. din Constituţia României, republicată. 
La şedinţa Comisiei din data de 20 octombrie 2015 au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 membri ai acesteia. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  
Paginile în limba română ale  Memorandumului, aferente articolului 6 şi respectiv 12 au fost înlocuite de iniţiator din cauza unor erori de 

traducere.  
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de Lege, cu 

amendamentele cuprinse în anexă.   
 

Preşedinte,  
 

Secretar,  

Ion MOCIOALC Ă Ioan BENGA 
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Anexa  

Amendamente admise la Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul 
Institu ţional al Ini ţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud – Estul Europei, semnat de România la 19 

noiembrie 2014 la Sarajevo – PLx 645/2015 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege  Text propus de Comisie  Motivarea 
Amendamentului 

 
1.  Titlul legii 

Lege pentru ratificarea Memorandumului de 
Înţelegere privind Cadrul Instituţional al 

Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a 
Dezastrelor din Sud –Estul Europei, semnat 

de România la 19 noiembrie 2014 la 
Sarajevo 

                   Nemodificat  

2.  Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de 
înţelegere privind Cadrul Instituţional al 
Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a 
Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat 
de către România la 19 noiembrie 2014 la 
Sarajevo, denumit în continuare 
Memorandum de înţelegere. 

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere 
privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de 
Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul 
Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 
la Sarajevo, denumit în continuare Memorandum 
de înţelegere. 

( autor : Comisia pentru apărare ) 

 

       Modificare necesara pentru concordanţă cu titlul legii  

3.  Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului 
de ratificare, România formulează 
următoarea declaraţie: 

„Referitor la art. 14 din 
Memorandumul de înţelegere privind 
Cadrul Instituţional al Iniţiativei de 
Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-
Estul Europei, Guvernul României declară 

                        Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text Lege  Text propus de Comisie  Motivarea 
Amendamentului 

 
că, în considerarea procedurilor legale 
interne, Memorandumul de înţelegere nu se 
aplică provizoriu de la data semnării pentru 
România. 

Prin urmare, pentru Guvernul 
României, Memorandumul de înţelegere se 
aplică de la data intrării în vigoare pentru 
partea română”. 

4.  Art. 3. - (1) Se aprobă plata cotizaţiei anuale 
de participare la bugetul Iniţiativei de 
Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-
Estul Europei, în limita echivalentului în lei 
al sumei de 25000 euro/an. 

(2) Echivalentul în lei al sumei 
prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza 
cursului de schimb leu/euro în vigoare la 
data efectuării plăţii. 

(3) Suma prevăzută la alin. (2) se 
asigură din sume alocate cu această 
destinaţie de la bugetul de stat, în limita 
bugetului aprobat Ministerului Afacerilor 
Interne, pentru Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă. 
 

                       Nemodificat  
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Către, 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de În ţelegere privind Cadrul 

Institu ţional al Ini ţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de România la 19 noiembrie 2014 la 
Sarajevo, trimis cu adresa nr. PL x 645 din 12 octombrie 2015 şi înregistrat cu nr.4c-12/300 din 13 octombrie 2015. 

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

Preşedinte,  
 
 

Ion MOCIOALC Ă 
   


