
C:\cpex\legislat\rap73_98.doc - întocmit Adrian Mareş 

 
 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ  Bucureşti, 16 aprilie 1998 

        Nr. XVIII / 13 / 159 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind acceptarea  

de către România a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări 
 

 Cu numărul 73 din 16 martie a.c., Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a trimis Comisiei 
pentru politică externă spre dezbatere şi avizare proiectul de Lege privind acceptarea de către 
România a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migrări. 
 
 În urma examinării proiectului de Lege în plenul Comisiei, în şedinţa din 16 aprilie 1998, având 
în vedere avizele favorabile primite de la comisiile nominalizate de Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de Lege, cu amendamente, şi a 
hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor. 
 
 Proiectul de Lege supus dezbaterii face parte din grupa legilor ordinare. 
 
 Amendamentele sunt prezentate în continuare. 
 
 
Nr. 
crt. Articol text iniţial Text propus şi adoptat de Comisie Motivaţie 

1. Art.1 - România acceptă 
Constituţia Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrări, 
adoptată la 19 octombrie 1953, 
cu amendamentele aduse la 20 
mai 1987. 

România acceptă Constituţia 
Organizaţiei Internaţionale pentru 
Migrări, adoptată la Veneţia la 19 
octombrie 1953, cu amendamentele 
aduse la 20 mai 1987. 
(autor Romulus Neagu) 

Conform normelor aplicabile în 
tratatele internaţionale, acestea se 
identifică prin locul şi data 
adoptării 

2. Art.2 - (1) Contribuţia anuală a 
României, ca urmare a acceptării 
Constituţiei Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migrări, se 
suportă din bugetul de stat, prin 
Ministerul de Interne. 

Nemodificat, dar devine Art. 2. 
 

 

3. Art.2 - (2) Contribuţia aferentă 
anului 1997 se suportă din 
bugetul aprobat Ministerului de 
Interne, prin redistribuire de la 
alte naturi de cheltuieli. 

Se elimină  
(autor Romulus Neagu) 

România va deveni parte la acest 
organism din anul 1998, formularea 
de la aliniatul (1) acoperind 
posibilitatea plăţii cotizaţiei 
pentru 1998, cât şi pentru viitor. 

 
 
        Preşedinte       Secretar 
 
 
         Victor Boştinaru                    Iftene Pop 


