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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea OUG nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în 

vederea funcţionării Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii, trimis cu 

adresa nr. PL x 408, din 28 octombrie 2013, înregistrat sub nr. 4c-12/355 din 28 

octombrie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 octombrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr. 916 din 27.08 2013. 

Obiectul de reglementare îl constituie crearea cadrului instituţional 

necesar în vederea  funcţionării Centrului Sud - Est European de Aplicare a Legii, 

stabilit prin Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud - Est European de Aplicare a 

Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la 

Bucureşti, la aceeaşi dată, ratificată prin Legea nr. 250/2010. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

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

şedinţa din 29 octombrie 2013. 



La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Ministerului 

Afacerilor Interne, doamna chestor de poliţie Irina Alexe, secretar general 

adjunct, precum şi domnul comisar şef de poliţie Dragoş Agapie, director al 

Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională. 

La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 24 de deputaţi, 21 membri ai  

Comisiei. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu  unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 

Lege pentru aprobarea OUG nr. 30/2013 pentru crearea cadrului instituţional 

necesar în vederea funcţionării Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii. 

În raport de obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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