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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la           
19 decembrie 2018, la Chişinău, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PL-x 294 
din 26 iunie 2019.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
        PREŞEDINTE, 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
       Nicuşor HALICI Ion MOCIOALCĂ  
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     RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău 

 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi 
combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău, trimis cu adresa     
nr.PL-x 294 din 26 iunie 2019.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
și completări, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.465 din 4 iunie 2019.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului de 
cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul 
prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău, Acordul 
reglemenează o serie de aspecte precum: formele de cooperare, desemnarea 
autorităţilor competente pentru punerea în aplicare a prevederilor Acordului, 
transmiterea datelor cu caracter personal, precum şi stocarea, revizuirea, rectificarea şi 
ştergerea acestor date; securitatea datelor, responsabilitatea şi drepturile persoanelor 
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vizate; dispoziţii cu caracter procedural, cum ar fi aplicarea Acordului, intrare în 
vigoare, modalităţi de denunţare, amendare sau modificare, soluţionarea diferendelor. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și cei ai Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţe separate. La şedinţa 
celor două comisii au fost prezenţi deputaţii conform listelor de prezenţă.  

La dezbaterile din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională a participat în calitate de invitat domnul Mihai Bobescu – subsecretar de stat 
- Ministerul Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 11 septembrie 2019, cu unanimitate 
de voturi, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 
hotărât,  adoptarea  proiectului de lege, în forma prezentată. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități în şedinţa din 24 septembrie 
2019, cu unanimitate de voturi, a hotărât, adoptarea raportului preliminar asupra 
proiectului de lege transmis de către Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională.  

 
În urma examinării iniţiativei legislative, precum şi a documentelor care 

o însoţesc, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi combaterii 
corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018, la Chişinău, în forma transmisă de către 
Biroul Permanent. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
          PREŞEDINTE, 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
         Nicuşor HALICI Ion MOCIOALCĂ  

 
 

 

             SECRETAR, SECRETAR, 
   Alina-Elena TĂNĂSESCU                  Dumitru LUPESCU  

 
 

 
 
 

Consilier parlamentar Roxana David 

 
 

 
Consilier parlamentar Cătălin Chiper 
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