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Senat

Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională 

Nr. XXV/318/20.06.2021

Comisia pentru politică externă

Nr. XXIV/409/20.06.2021

RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului semnat de partea 

română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, 
Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul 
Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, 
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

(L345/2022)

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, 

cu modificările ulterioare, prin adresa nr. L345/2022, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională şl Comisia pentru politică externă au fost 
sesizate în vederea întocmirii unui raport comun asupra Proiectului de lege pentru 

ratificarea Protocolului semnat de partea română ia Bucureşti, la 5 martie 

2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, 
Cabinetul de Miniştri ai Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind 

înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 

ianuarie 2002, iniţiator fiind Guvernul României.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat negocierea Protocolului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege a participat reprezentantul 
Ministerului Apărării Naţionale.



Pe parcursul mal multor şedinţe, membrii celor două Comisii au dezbătut 

proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul raport 

comun de admitere, fără amendamente.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şl Comisia pentru 

politică externă supun spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport 
comun de admitere, împreună cu proiectul de lege.

Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi supus dezbaterii şi adoptării în conformitate cu prevederile 

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şl ale 

art. 92 alin. (8) pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare,

Senatul este Cameră decizionalâ.
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