
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                  Bucureşti,   28.02.2002
publică şi siguranţă naţională                     PL nr. 60/2002
Nr. 32/90

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul
Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28

noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia

persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia
persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru
aplicarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria
privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, în şedinţa din 27
februarie 2002, comisia a hotărât, cu  unanimitate de voturi, ca acest proiect de lege să fie
supus spre dezbatere şi adoptare în procedură de urgenţă Plenului Camerei Deputaţilor, în
forma adoptată de Senat la 7 februarie 2002,  cu respectarea prevederilor articolului 74
alineatul (2) din Constituţia României.

În raport de obiectul  şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria legilor
ordinare.

p.PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR

Red. exp.Ţăranu M.
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Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2001 pentru
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Federal al
Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28
noiembrie 2001, precum şi a Protocolului pentru aplicarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Austria privind
readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, trimis comisiei
spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa PL nr. 60 din
18 februarie 2002, înregistrat  cu nr. 32/90 din 19 februarie 2002.

Prin conţinutul şi obiectul său de reglementare, proiectul  face parte din
categoria legilor ordinare.

La întocmirea raportului, comisia  a avut în vedere:
1. Avizul   Consiliului Legislativ nr.1411/27.12.2001.
2.Avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, nr. 60 din

20.02.2002.
3. Avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele

minorităţilor naţionale, nr.25/97 din 27 februarie 2002.

p.PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR




