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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 
Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor 

militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, care sunt sesizate în fond, cu 
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de 
Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la 
Bucureşti, la 21 aprilie 2016, transmis cu adresa nr. P.L.x. 269 din 1 septembrie 2017, 
înregistrat sub nr.4c-3/384 din 4 septembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.647/08.08.2017, avizează favorabil proiectul 
de lege. 
  Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, cu avizul nr.78/26.07.2017, avizează 
favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului, termenilor şi 
condiţiilor, a procedurii generale şi a aranjamentelor pentru transportul militar prin teritoriile 
statelor celor două părţi pe căi rutiere, ferate, aeriene, fluviale şi/sau căi de comunicaţie 
maritimă şi defineşte punctele de trecere a frontierei de stat şi condiţiile de trecere a frontierei 
de stat, astfel: din Ucraina în România sau în tranzit pe teritoriul Românei, din România în 
Ucraina sau în tranzit pe teritoriul Ucrainei, ca o modalitate de sprijinire a operaţiunilor 
internaţionale, de menţinere/restabilire a păcii a exerciţiilor militare comune şi a altor 
activităţi de cooperare militară internaţională.   

Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 13 septembrie 
2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 
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