
 1

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                   Bucureşti, 15.04.2009  
                                     Nr.23/156/2009 
      

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul 
României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor 

clasificate 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru aviz cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei 
privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, transmis cu adresa PLx218 din 6 aprilie 
2009 şi înregistrat sub nr.23/156 din 6 aprilie 2009.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de securitate între 
Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate. Obiectul Acordului de securitate îl constituie protecţia reciprocă a informaţiilor 
clasificate în cadrul unor activităţi ce presupun cooperarea directă între părţi, sau încheierea şi 
derularea unor contracte clasificate între persoane juridice din România şi Regatul Norvegiei. Un 
element fundamental în colaborarea celor două Părţi îl constituie compatibilitatea legislaţiilor 
naţionale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. 

De asemenea Acordul de securitate mai cuprinde dispoziţii referitoare la diseminarea 
informaţiilor clasificate, transmiterea acestora, soluţionarea incidentelor de securitate şi a 
situaţiilor de compromitere a informaţiilor clasificate, vizitele reciproce, soluţionarea 
divergenţelor în legătură cu interpretarea şi aplicarea acordului, intrarea în vigoare, denunţarea 
ori modificarea acestuia. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege cu unele observaţii şi 
propuneri, aviz transmis cu adresa nr. 1551/03.12.2008. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din data de 15.04.2009. 
 La lucrări au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 28 de membri ai comisiei . 
 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima 
Cameră sesizată este Camera  Deputaţilor. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Iancu 

 
 
  

Consilier parlamentar, 
Viorica Petraşcu  

 


		2009-04-22T01:54:31-0700
	Simona V. Tarzioru




