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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 22.06.2004  
Nr. P.L.-X 394 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru  ratificarea Convenţiei  între România şi 

Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă,  semnată la 
Bucureşti  la 12 noiembrie 2003 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege pentru  ratificarea Convenţiei  între România şi Republica 
Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă,  semnată la Bucureşti  la 12 
noiembrie 2003, trimis cu adresa nr.P.L.- X 394  din 21 iunie 2004, înregistrat sub 
nr.31/641 din  21 iunie  2004. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.86 alin.2 
pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima cameră 
sesizată în cazul acestui proiect de lege, competenţa decizională  aparţinând Senatului. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă legislativă, 
conform avizului nr.908 din  25 mai 2004. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din  22 iunie  2004.   
  Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei 
între România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în  materie civilă. 
  Prin Convenţia supusă ratificării se asigură  o protecţie juridică adecvată 
cetăţenilor şi persoanelor juridice române şi macedonene în raporturile juridice de drept 
privat în faţa autorităţilor judiciare  din cele două state. 
  În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 
comisiei, au hotărât,  cu unanimitate de voturi,  să supună plenului Camerei Deputaţilor 
spre dezbatere şi adoptare proiectul de  Lege pentru  ratificarea Convenţiei  între 
România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă,  
semnată la Bucureşti  la 12 noiembrie 2003 . 
  La lucrările şedinţei au fost prezenţi  18  de deputaţi din numărul total de 
23 membri ai comisiei. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE,                                           
Prof. univ. dr. Ion NEAGU       

consilier 
Diaconu Dumitra 

flori


