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În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, 
vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea 
Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară Română/Republica 
Socialistă România/România şi Republica Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, 
încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 
2013, trimis, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 498 din data 18 noiembrie 
2013, înregistrată cu nr.4c-13/73 din 18 noiembrie 2013. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de act normativ face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
        PREŞEDINTE, 
 
      
                                                       Borbély László 
 
 

Adu
Comisii
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Bucureşti, 11 decembrie 2013 

       Nr. 4c-13/74/PL-x 498 
                   

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului 

 între Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea 
Muntenegrului la tratatele bilaterale, între Republica Populară 

Română/Republica Socialistă România/România şi Republica Federativă 
Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală 

Iugoslavia/Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la 
nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu  
proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 
Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele 
bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă 
România/România şi Republica Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi 
Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la 
Podgorica la 4 iulie 2013, trimisă cu adresa nr. PL-x 498/2013 şi înregistrată la 
Comisie cu nr. 4c-13/74 din 18.11.2013. 

Conform prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României republicată şi ale 
art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1212 din 31.10.2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea favorabilă a 
propunerii legislative, în şedinţa din data de 16 octombrie 2013. 

Obiectul de reglementare este ratificarea Protocolului între Guvernul 
României şi Guvernul Muntenegrului privind Muntenegrului la tratatele 
bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă 
România/România şi Republica Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi 



Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la 
Podgorica la 4 iulie 2013. 

Protocolul reprezintă o înţelegere internaţională care, prin obiectul de 
reglementare, intră sub incidenţa Legii nr. 590/2003 privind Tratatele. 

Luând în considerare transformările fundamentale care au avut loc în spaţiul 
fostei Iugoslavii, în scopul clarificării situaţiei juridice a acestor tratate şi în vederea 
creării unei baze pentru actualizarea cadrului juridic în concordanţă cu noile realităţi 
politice, a fost necesară încheierea unui Protocol privind cadrul juridic bilateral.  
 În şedinţa din data de 11 decembrie 2013, potrivit art. 61 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de Lege supus dezbaterii. 
 Au participat la şedinţă toţi cei 24 de membri ai Comisiei pentru politică externă. 
 La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Radu 
Podgorean, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea 
proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului între Guvernul României şi 
Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele 
bilaterale, între Republica Populară Română/Republica Socialistă 
România/România şi Republica Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/Uniunea Serbia şi 
Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la 
Podgorica la 4 iulie 2013 , în forma prezentată. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

Preşedinte,      Secretar, 
 
 

             Borbély László     Tocuţ Dan-Laurenţiu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar 
Ozana Rădulescu 


