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Comisia pentru politică externăComisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională 

Nr. XXV/358/20.07.2022 Nr. XXIV/467/20.07.2022

RAPORT COMUN

asupra Proiectului de lege pentru ratifîcarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 
2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la 

Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de 
aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4

aprilie 1949

(L491/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 
pentru politică externă, prin adresa nr. L491/2022, au fost sesizate de către Biroul permanent al 
Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Proiectului de lege pentru 
ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda 
la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, 
semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de 
Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, iniţiat de Guvernul României.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în condiţiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, în data de 20 iulie 
2022.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului, semnat la 
Bruxelles, la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, 
semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles, la 5 iulie 2022, de 
aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 
1949. Cele două protocoale reprezintă înţelegeri internaţionale care, prin obiectul de reglementare.
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intră sub incidenţa Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supuse spre ratificare 
Parlamentului.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege şi l-a avizat favorabil (nr. 817 din 
12.07.2022), cu observaţii şi propuneri.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.63 din 
Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, dna. Janina Sitaru, secretar de stat, Ministerul 
Afacerilor Externe.

Pe parcursul unei şedinţe comune, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi cei ai Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să adopte raport comun de admitere, fără amendamente.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională împreună cu Comisia pentru 
politică externă supun spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, prezentul raport comun de 
admitere şi proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare, Senatul este Camera decizională.
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Senator Titi^/Corlăţeanicoleta PauUucSe, \J

Secretar,Secretar,

7r
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