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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor 

Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 

septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei 

consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungaria, semnată 

la Bucureşti la 28 noiembrie 1973, transmis cu adresa nr. PL.x. 360 din 1 septembrie 

2009 şi înregistrat cu nr.33/43 din 1 septembrie a.c. 

In raport cu obiectul şi conţinutul acestuia, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 
 
Preşedinte, 

 
 
Borbély Laszló 
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului încheiat prin schimb  

de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României  
şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008  
şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei consulare  

dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungaria,  
semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973 

 
 

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 Acordului încheiat prin schimb de note verbale 

efectuat între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Ungare, la 25 septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi 

completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica 

Populară Ungaria, semnată la Bucureşti la 28 noiembrie 1973, trimis cu adresa nr. PL.x 

360 din 1 septembrie 2009, înregistrat cu nr.33/43 din 1 septembrie a.c. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de Lege prin avizul 

nr.664/16.06.2009 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a emis avizul favorabil                 

nr.31/734/8.09.2009. 

Guvernul susţine adoptarea proiectului de Lege. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare ratificarea 

Acordului încheiat prin schimb de note verbale efectuat între Ministerul Afacerilor 

Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, la 25 
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septembrie 2008 şi 10 aprilie 2009, privind modificarea şi completarea Convenţiei 

consulare dintre Republica Socialistă România şi Republica Populară Ungaria, semnată 

la Bucureşti la 28 noiembrie 1973. 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 21 de membri ai 

Comisiei. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitaţi, în 

conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Ministerului Afacerilor Externe, doamna Andrada Tănase şi 

doamna Irina Păcureţu. 

  În şedinţa din 8 septembrie a.c., după prezentarea făcută de iniţiator, cât şi a 

argumentelor formulate de acesta în susţinerea adoptării proiectului de Lege, membrii 

Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 

Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege în forma prezentată 

de iniţiator. 

 

 

           Preşedinte,             Secretar, 

 

                   Borbély Laszló        Buciuta Ştefan 
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