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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind cooperarea 
internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, trimis Comisiei pentru politică 

externă pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx. 389 din 3 octombrie 2016 şi 

înregistrat cu nr. 4c-13/78 din data de 4 octombrie 2016. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
             Preşedinte,    
  
      
                Borbély László                
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RAPORT   
asupra proiectului de Lege privind cooperarea internaţională  

pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară 
 
 

In conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică externă a fost sesizată, în procedură de urgenţă, pentru 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare 
şi asistenţă umanitară, trimis cu adresa nr. PLx. 389 din 3 octombrie 2016 şi înregistrat cu 
nr. 4c-13/78 din data de 4 octombrie 2016. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9), pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege, în 
şedinţa din 27 septembrie 2016. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului de finanţare şi 
implementare a acţiunilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi pentru asistenţa 
umanitară, prin instituirea cadrului programatic şi instituţional al acestor acţiuni. 

Comisia a ţinut cont de avizele Consiliului Legislativ, Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

In conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de Lege în 
şedinţa din 11 octombrie 2016.  

 



 
La şedinţă şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi din numărul total de 20 membri ai 

Comisiei. 
Au participat la lucrările Comisiei, în calitate de invitat, din partea Ministerului 

Afacerilor Externe domnul Alexandru Victor Micula, Secretar de Stat. 
     In urma dezbaterilor, Comisia pentru politică externă a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 
cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, în forma 
prezentată. 

In raport cu obiectul său de reglementare, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
                  Preşedinte,          Secretar, 
 
 
               Borbély László        Tocuţ Dan Laurenţiu 
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