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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 

 

              Bucureşti, 17 octombrie 2017 
              Nr. PL- x 307/2017 

  
 

RAPORT 
 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară interna�ională în materie penală 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95  �i 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond,  în procedură de urgen�ă, 
cu Proiectul de Lege pentru modificarea �i completarea Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară interna�ională în materie penală,  trimis cu adresa nr. PL-x 307 
din 3 octombrie 2017 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/879  din 4 octombrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 
şedinţa din 25 septembrie 2017.  

Comisia pentru drepturile omului, culte �i problemele minorită�ilor 
na�ionale a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-5/397 din 12 octombrie 
2017. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 
4c-13/53 din 11 octombrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Legii 
nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară interna�ională în materie penală, republicată, 
cu modificările �i completările ulterioare, în scopul îmbunătă�irii reglementării 
existente, precum �i al transpunerii integrale a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului 
European �i a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în 
materie penală �i al transpunerii par�iale a Directivei 2013/48/UE a Parlamentului 
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European �i a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un 
avocat în cadrul procedurilor penale �i al procedurilor privind mandatul european de 
arestare, precum �i dreptul ca o persoană ter�ă să fie informată în urma privării de 
libertate �i dreptul de a comenta cu cu persoane ter�e �i cu autorită�i consulare în 
timpul privării de libertate. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 412 din 31 mai 2017,  a avizat favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 
 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  
avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 17 octombrie 2017.  
           La dezbateri au fost prezenţi membrii comisiei conform listei de prezen�ă. 

 La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Mo� Sofia 
Mariana, secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 
   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 modificarea �i completarea Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară interna�ională în materie penală, în forma adoptată de Senat.            

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
  

                      
                           PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 

 
   Eugen NICOLICEA                      Costel Neculai DUNAVA                          
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Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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