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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind 

cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 

decembrie 2015 
 

 
         1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi 
Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015, trimis cu adresa nr. PL.x. 41 
din 24 februarie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-12/89 din 24 februarie 2016.  
 Consiliul Legislativ, cu nr.117/9.02.2016, a avizat favorabil acest 
proiect de lege. 
 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării , prin Hotărârea nr. 35 
08.05.2015, a aprobat semnarea Acordului. 
 Comisia pentru politică externă, cu nr. 4c-13/3  din 1 martie 2016, a 
avizat favorabil proiectul de lege. 

Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului juridic bilateral pentru deschiderea cooperării militare româno - 
algeriene pe proiecte de interes reciproc în domenii cum ar fi modernizarea 
echipamentelor militare, schimbul de informaţii, dezvoltarea cercetării 
ştiinţifice şi tehnologice prin punerea în practică de programe comune de 
cercetare şi tehnologie sau formarea personalului în instituţii superioare de 
învăţământ militar. 
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 2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 27 
de membri. 

5. La dezbatere a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Otilia Sava – secretar de stat  Ministerul Apărării Naţionale. 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 8  martie 2016, membrii Comisiei, 
cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată.  
 
 

 
 

Preşedinte, 
 

Ion Mocioalcă 
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Către 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi 
Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015, trimis cu adresa nr. PL.x. 
41 din 24 februarie 2016 şi înregistrat cu nr.4c-12/89 din 25 februarie 2016.  
  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

Preşedinte,  
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 


