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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si 

Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la 
Budapesta la 7 aprilie 2003 

 
 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia 

pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, a fost sesizata spre dezbatere si avizare în 
fond, în procedura obisnuita, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României si Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul militar, semnat la 
Budapesta la 7 aprilie 2003, trimis cu adresa nr. 539 din 11.09.2003 si înregistrat cu nr. 32/564 
din 11.09.2003.  
 Consiliul Legislativ, cu nr.861/06.06.2003, a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
anumite observatii si propuneri. 
 Comisia pentru politica externa, cu nr. 33/539 din 16.09.2003, a avizat favorabil acest 
proiect de lege.  
 Proiectul de lege pentru ratificarea acestui Acord urmareste extinderea cooperarii 
româno-maghiare în domeniul militar instituind noi prevederi referitoare la domeniile si 
formele de cooperare, organizarea de vizite, instituirea Comisiei militare mixte, obligatiile 
partilor cu privire la organizarea si desfasurarea exercitiilor comune, transportul si statutul 
fortelor participante, finantarea cooperarii si protectia informatiilor. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare si a fost adoptat de Senat, în sedinta 
din 4 septembrie 2003 potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din Constitutie. 

2. La dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitat, conform art. 51 si 
52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, domnul lt. Florentin Ilie, consilier juridic în cadrul 
Ministerul Apararii Nationale . 

3. La lucrarile comisiei au fost prezenti 23 deputati din totalul de 26 de membri ai 
comisiei. 

4.  Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor deputatilor prezenti. 
În urma dezbaterii, în sedinta din 17 septembrie 2003, comisia a hotarât sa supuna 

acest proiect de Lege Plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere si adoptare, în forma 
adoptata de Senat. 
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