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Parlamentul Romqniei
Camera Deputa]ilor

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ                    Bucureşti, 26 aprilie 2005

RAPORT
asupra  proiectului de Lege privind punerea  în aplicare a unor

sancţiuni internaţionale

Potrivit prevederilor art. 89 şi şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, prin
adresa cu nr. PLX 138 din data de 25 aprilie a.c., Comisia pentru politică externă a
Camerei Deputaţilor a fost sesizată în fond, în vederea examinării şi întocmirii
raportului, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind punerea  în aplicare
a unor sancţiuni internaţionale.

Proiectul de Lege a primit  avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, care a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de
urgenţă.

De asemenea, proiectul de Lege a primit  şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
cu unele observaţii şi propuneri, de care iniţiatorul a ţinut seama şi care au fost
operate în text.

Proiectul de Lege stabileşte modalitatea de punere în aplicare, de către România, a
unor sancţiuni internaţionale instituite prin rezoluţii ale Consiliului de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite, adoptate în baza Capitolului VII al Cartei Organizaţiei
Naţiunilor  Unite şi destinate menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, precum şi a
unor sancţiuni internaţionale sau măsuri restrictive ale Uniunii Europene, adoptate în
cadrul Politicii Externe şi de Securitate Comună şi, de asemenea, modalitatea de
punere în aplicare, de către România, a unor măsuri restrictive ale Organizaţiei
pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau, după caz, prin decizii unilaterale ale
statelor.

Fiind vorba de angajamente internaţionale la care România este parte, sau pe care
urmează să şi le asume, proiectul de Lege constituie un act de acceptare şi asumare
a acestor angajamente, în contextul politic internaţional actual. Prin urmare, în
unanimitate, Plenul Comisiei a propus  Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea
acestui proiect de Lege, în forma în care acesta a fost prezentat.
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Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, iar prima Cameră
Parlamentară sesizată, potrivit art. 75, alin. (1) din Constituţia României, republicată,
este Camera Deputaţilor.

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu prevederile art. 51
şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Guvernului - dl. Cosmin
Dinescu, Director General Afaceri Juridice din Ministerul afacerilor Externe.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, din totalul de 21 de
membri ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Potrivit art. 75 din Constituţia României republicată, şi a art. 86 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea, fără modificări, a proiectului de Lege
menţionat.

p.  Preşedinte,                                          Secretar,

Anca Petrescu                                     Vasile Pruteanu
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