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Către  

 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei 

Saudite privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 

ianuarie 2022, trimis cu adresa nr. PLx. 247 din 10 mai 2022 și înregistrat cu nr. 

4c-15/153 din 10 mai 2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în 

domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranță națională a fost 

sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite 

privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022, 

trimis cu adresa nr. PLx. 247 din 10 mai 2022 și înregistrat cu nr. 4c-15/153 din 10 

mai 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind cooperarea în 

domeniul apărării, semnat la Riad, la 24 ianuarie 2022. Astfel, Acordul cuprinde 

prevederi referitoare la domeniile pregătirii şi educaţiei militare, a schimbului de 

informaţii, transferului de tehnologie, cercetare şi dezvoltare; în domeniul 

telecomunicaţiilor, serviciilor medicale, industriei de apărare, al istoriei militare, al 

activităţilor culturale etc; înfiinţarea Comitetului militar mixt, cu scopul de a 

dezvolta cooperarea militară, modul de soluţionare a divergenţelor.  

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege 

face parte din categoria legilor ordinare. 

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, conform avizului cu nr. 

490/03.05.2022. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat 

favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-19/105 din 18 mai 2022. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 25 mai 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul general de brigadă Valeriu 

Roșu, locțiitor al șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea 

vieții personalului, Ministerul Apărării Naționale. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege 

în forma prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 

 

SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

 

 

 
   


