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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi  completări, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de  Lege 

pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei 

privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 

iunie 2017, transmis cu adresa nr. PL-x 2 din 1 februarie 2018, înregistrat sub nr. 

4c-11/35 din 5 februarie 2018. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art.92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de  lege, conform 

avizului nr.1035 din 29 noiembrie 2017.  

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr.4c-13/1 din 13 februarie 2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului 

nr.4c-5/24 din 14 februarie 2018. 



Proiectul de lege are ca obiect reglementarea formelor de asistenţă 

judiciară în materie penală necesare în vederea facilitării dintre autorităţile 

judiciare române şi cele braziliene. Astfel, tratatul prevede notificarea actelor de 

procedură, pentru comunicarea citaţiilor fiind prevăzută transmiterea acestora cu 

cel puţin 40 de zile înainte de data stabilită pentru înfăţişare; localizarea sau 

identificarea persoanelor şi a obiectelor; efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv 

audierea prin videoconferinţă, transferul temporar al persoanelor deţinute; 

executarea cererilor de percheziţie, sechestru şi confiscare; transmiterea de 

documente, materiale de probă şi obiecte; restituirea bunurilor; transmiterea 

spontană de informaţii; suportarea cheltuielilor decurgând din executarea unei 

cereri de asistenţă, funcţie de obiectul acesteia. Comunicarea între autorităţile 

judiciare române şi cele braziliene se va realiza prin intermediul Ministerelor de 

Justiţie ale celor două ţări, fără a fi exclusă comunicarea pe canale diplomatice. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în şedinţa 

din 27 februarie 2018. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 

prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea, proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între 

România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă 

în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 

din categoria legilor ordinare.  
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