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R A P O R T 
asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie 
 
                

                  În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, trimis cu 
adresa nr. PL-x 243 din 26 iunie 2013, înregistrat sub nr. 31/829 din 27 iunie 2013. 
                   Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  
                  Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 538 din 18 iunie 2013. 
                  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 32/242 din 26 august 2013. 

        Proiectul de lege are ca obiect de reglementare restrângerea competenţei 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, astfel încât, pentru viitor, în cazul infracţiunilor 
prevăzute la art. 215 alin. 1, 2, 3 şi 5 din Codul Penal, al infracţiunilor prevăzute la art. 
175, 177 şi art. 178 - 181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al României, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 241/2005 privind combaterea 
evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, dacă a fost cauzată o pagubă materială mai 
mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 de euro, această direcţie să nu mai fie 
competentă să efectueze urmărirea penală. 
                  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa 
din 3 septembrie 2013.  



 2

                  La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Justiţiei, domnul Florin Aurel Moţiu - secretar de stat. 

Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2013 pentru 
modificarea art.13 alin.(12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind 
Direcţia Naţională Anticorupţie, în forma prezentată de Guvern. 
                   La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din numărul total de 
 26 membri . 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 

 
  

                       PREŞEDINTE,                                          SECRETAR,        
                                                           
                Bogdan Liviu CIUCĂ                      Theodor Cătălin NICOLESCU 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şef serviciu,Ciprian BUCUR 
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