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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine Bucureşti, 19. 04. 2002
publică şi siguranţă naţională PL nr. 165/ 2002
Nr.32/212

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2002 pentru ratificarea

Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la
unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002

1.În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi
Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la
New York la 11 februarie 2002, trimis cu adresa nr. 165 din 4 aprilie 2002 şi înregistrat sub nr. 32/212 din 4 aprilie 2002.

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică externă, sesizate spre dezbatere şi avizare, au hotărât
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, conform avizelor nr. 31/346 din 9 aprilie 2002 şi, respectiv,
nr.165 din 9 aprilie 2002.

Consiliul Legislativ, cu nr.204/15.02.2002, a avizat favorabil, cu unele observaţii, acest proiect de lege.
Proiectul de lege a fost iniţiat în scopul stabilirii termenilor  şi condiţiilor de natură administrativă, logistică şi financiară
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privind contribuţia cu personal, echipament şi servicii asigurate de către Guvern în cadrul Administraţiei Interimare a Misiunii
Naţiunilor Unite în Kosovo (U.N.M.I.K.), constituită de către Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. 1244
(1999).

Membrii comisiei au constatat necesitatea ratificării memorandumului, exprimându-şi acordul pentru adoptarea proiectului.
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 72 şi art.74 alineatul (2) din Constituţie.
3.La dezbaterea proiectului a participat în calitate de invitat, potrivit prevederilor art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, domnul  colonel Tuloiu Valeriu, consilier juridic în cadrul Ministerului de Interne.
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 26 de membri ai comisiei.
Proiectul de lege a fost  aprobat cu toate cele 21 de  voturi ale deputaţilor  prezenţi.
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 martie 2002.
În urma dezbaterii, în şedinţa  din  17 aprilie 2002, comisia propune adoptarea fără modificări a proiectului de lege.

p.PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR

Red.exp. Ţăranu M.
consult.Florescu M.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine Bucureşti, 19. 04. 2002
publică şi siguranţă naţională PL nr. 133/2002
Nr.32/185

Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului referitor la
traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia
Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20
decembrie 1988, trimis cu adresa nr. 133 din 25 martie 2002 şi înregistrat sub nr. 32/185 din 26 martie 2002.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.
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p.PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR


