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Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în 

aplicare a sancţiunilor internaţionale, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

cu adresa nr. PL-x 347 din 10 septembrie 2019, înregistrat cu nr.4c-13/669 din 11 

septembrie 2019 şi Comisiei pentru politică externă cu adresa nr.PL-x 347 din 10 

septembrie 2019, înregistrat cu nr. 4c-16/22 din 11 septembrie 2019. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
 

Nicuşor HALICI                                          Biro Rozalia Ibolya  
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia juridică, de disciplină           Comisia pentru politică externă 
şi imunităţi 
         Bucureşti, 22 octombrie 2019 

       PL-x 347/2019 
 
 

RAPORT COMUN 
    asupra 

  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate, spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 347 
din 10 septembrie 2019, înregistrat cu nr.4c-13/669 din 11 septembrie 2019 şi Comisiei 
pentru politică externă cu adresa nr.PL-x 347 din 10 septembrie 2019, înregistrat cu nr. 
4c-16/22 din 11 septembrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 4 septembrie 2019, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a 
III-a din Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în 
aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr.217/2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării referirilor la “Ministerul 
Economiei şi Finanţelor”, al actualizării componenţei Consiliului interinstituţional pentru 
implementarea sancţiunilor, precum şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale 
ale României în domeniul combaterii finanţării terorismului. 



          Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 
favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 17 septembrie 2019, cu unanimitate de voturi, 
conform adresei cu nr.4c-15/611 din 17.09.2019. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiilor 
sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege au examinat iniţiativa legislativă 
în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din data de 8 octombrie 2019. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Ioan Cosmin, director al 
Direcţiei sancţiuni internaţionale din Ministerul Afacerilor Externe. 

La lucrările Comisiei, deputaţii şi-au înregistrat prezenţa conform listei de 
prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, întocmirea unui Raport preliminar de adoptare a proiectului de 
Lege, în forma prezentată. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din ziua de 22 octombrie 2019. 

La şedinţa Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
La lucrările Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi a participat, în calitate de 

invitat din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni, ministru 
consilier. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un raport comun de adoptare a iniţiativei 
legislative, în forma adoptată de Senat. 

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în 
aplicare a sancţiunilor internaţionale, în forma adoptată de Senat.   
           În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă se încadrează 
în categoria legilor ordinare. 
 
 
                  PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE,                              
                     Nicuşor HALICI                                         Biro Rozalia Ibolya 
 
 
 

SECRETAR,          SECRETAR,      
Alina-Elena TĂNĂSESCU            Mirela FURTUNĂ 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 


