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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 
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                 Bucureşti, 13.04.2021 

                                                                Nr.4c-3/201/2021 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și 

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat 

la București, la 5 septembrie 2020 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și 

servicii a fost sesizată, în procedură de urgență, pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege 

pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei 

privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 5 septembrie 2020, 

transmis cu adresa nr. P.L.x.143 din 6 aprilie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/201 din 06 

aprilie 2021.  

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.158 din 29.03.2021, avizează favorabil 

proiectul de lege, cu o observație. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-

militar, semnat la Bucureşti, la 5 septembrie 2020. Acordul cuprinde prevederi referitoare la: 

domeniile cooperării (părţile încurajează achiziţia de armament şi de tehnică militară în cadrul 

proiectelor comune şi producţia de armament şi de tehnică militară, reparaţia şi modernizarea 

armamentului, tehnicii militare şi furnizarea altor servicii în domeniul tehnico-militar sau 

vânzarea de licenţe de producţie a armamentului şi a tehnicii miliatre, asigurând sprijinul tehnic 

în producţia lor), desemnarea autorităţilor competente în aplicarea acestuia (Ministerul 

Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul 

Afacerilor Externe), înfiinţarea Comisiei Mixte Româno-Ucrainene de Cooperare Tehnico-
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Militară, în scopul aplicării prevederilor acordului, protecţia informaţiilor clasificate, modul de 

soluţionare a divergenţelor, intrarea în vigoare, durata, modalitatea de denunţare, precum şi 

încetarea valabilităţii acordului. 

          Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 13 aprilie 2021. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, 

semnat la București, la 5 septembrie 2020. 

  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 

Camera Deputaților este prima Cameră sezizată. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Consilier parlamentar Ovidiu FULGA 


