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Comisia pentru aparare, ordine publica 
si siguranta nationala 

Nr. XXV/110 din 22.02. 2021

Comisia pentru politica externa

Nr. XXIV/41 din 22.02. 2021

RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei 
$i Consiliul de Mini^tri al Bosniei $i Her^egovinei privind protectia reciproca a 
informatiilor clasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020

(L21/2021)

in conformitate cu prevederile art. 70 din RegulamentuI Senatului, republicat, 
Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranta nationala §i Comisia pentru politica 
externa au fost sesizate spre dezbatere pe fond, in procedura obisnuita, prin adresa 
nr. L21/2021, cu ProiectuI de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei 
§i Consiliul de Mini§tri al Bosniei §i Herfegovinei privind protecp'a reciproca a informapiior 
ciasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020, initiat de Guvernul Romaniei.

ProiectuI de lege a fost adoptat de Camera Deputatilor ca urmare a depasirii 
termenului de 45 de zile, potrivit art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

ProiectuI de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului intre 
Guvernul Romaniei §i Consiliul de Mini§tri al Bosniei §i Hertegovinei privind protectia 
reciproca a informatiilor ciasificate, semnat la Sarajevo, la 27 ianuarie 2020.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectuI de lege, cu o mentiune.

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat proiectuI de lege.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitatji $i validari a avizat 
favorabil proiectuI de lege.

in conformitate cu prevederile art. 63 din RegulamentuI Senatului, republicat, la 
dezbateri a participat Directorul General al Oficiului Registrului National al Informatiilor 
Secrete de Stat, domnul Prof. univ. dr. Marius Petrescu.



Cele doua Comisii au dezbatut proiectui de lege in sedinta comuna si au hotarat, 
cu unanimitate de voturi pentru, sa supuna spre dezbatere §i adoptare, Plenului 
Senatului, prezentul raport comun de admitere, fara amendamente.

in raport cu obiectui de reglementare, proiectui de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeaza sa fie supus votarii in conformitate cu prevederile art. 76 
alin. (2) din Constitutie.

Potrivit art. 75 aiin. (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art. 92 alin. 
(8) pct.l din RegulamentuI Senatului, republicat, SenatuI este Camera decizionala.
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