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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 25.09.2003 

Nr. 548 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru  ratificarea Acordului între  

Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia 
 privind  cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, 

semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002. 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere, în fond,  cu proiectul de Lege pentru  ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Iugoslavia 
privind  cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale, 
semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002, trimis cu adresa nr. 548 din 18 
septembrie 2003 şi înregistrată sub nr.31/951 din  18 septembrie 2003. 
  Consiliul  Legislativ, cu avizul nr.635 din 18 aprilie 2003, a 
avizat favorabil proiectul ordonanţei de urgenţă supusă aprobării. 

  Comisia pentru politică externă a avizat favorabil  proiectul de 
lege cu avizul nr.548 din 24 septembrie 2003; Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil cu 
avizul nr.25/445 din 23 septembrie 2003. 

  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat  în şedinţa din 8 
septembrie 2003. 
  Proiectul de lege, supus aprobării are ca obiect de reglementare 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii  
Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecţiei minorităţilor 
naţionale, semnat la Belgrad la 4 decembrie 2002. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a examinat proiectul de lege, în şedinţa din 25 septembrie 
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2003. La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi  doamna 
Cristina Tarcea – secretar de Stat şi Maria Mariţescu – director  la Ministerul 
Justiţiei. 
  Din numărul total de 25 de membrii ai Comisiei, la şedinţă au 
participat  20 deputaţi. 
  În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, au hotărât în unanimitate  aprobarea proiectului de Lege 
pentru  ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Federale Iugoslavia privind  cooperarea în domeniul protecţiei 
minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002, în forma 
adoptată de Senat. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 
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consilier 
dr.Corneliu Manda 


