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Către 
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 Înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii 
organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la 
Bucureşti la 28 septembrie 2009, trimis spre dezbatere în fond Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională cu adresa nr. PL-x 400 din 1 septembrie  2010 şi înregistrat cu 
nr. 31/684 din 2 septembrie 2010, respectiv nr. 32/231 din 2 septembrie 2010. 
          În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
          
 

 
 

                     PREŞEDINTE                                              PREŞEDINTE 
 
                     Daniel Buda                                             Costică Canacheu 
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RAPORT  COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în 
combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului 

internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 

 
          În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate 
transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 
septembrie 2009, trimis cu adresa nr. PL-x 400 din 1 septembrie 2010 şi 
înregistrat cu nr. 31/684, respectiv nr.32/231 din 2 septembrie 2010. 
          Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.716/8.06.2010, a avizat favorabil 
proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 8 septembrie 2010. 

Acordul supus ratificării are ca obiect de reglementare stabilirea bazelor 
colaborării eficiente pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii 
transfrontaliere, a terorismului şi a altor infracţiuni grave dintre România şi 
Azerbaidjan.  
           În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.   
La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 23 deputaţi 
din totalul de 27 membri ai acesteia, iar la şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine 
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publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi 23 de deputaţi, din totalul de 25 de 
membri ai acesteia. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege, în forma prezentată de Guvern.  
          În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
                                                                                     
 

 
                      PREŞEDINTE ,                                     PREŞEDINTE,                           
                                                        
                          Daniel BUDA                                        Costică CANACHEU                                              

 
                                    
                      
 

 
                       SECRETAR,                                           SECRETAR, 
 
 
                  Gabriel ANDRONACH                              Bădălan Eugen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Consilier, 
      Iuliana  Fuiorea 
 
      Expert, 
      Luminiţa Mihaela Oprea 
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