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R A P O R T
Asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenþiei europene

de asistenþª judiciarª în materie penalª, adoptatª la Strasbourg
la 20 aprilie 1959 ”i Protocolul adiþional la Convenþia europeanª de

asistenþª judiciarª în materie penalª, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978.

˛n conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
Comisia juridicª ,de disciplinª ”i imunitªþi a fost sesizatª cu dezbaterea în fond a proiectului de Lege
pentru ratificarea Convenþiei europene de asistenþª judiciarª în materie penalª, adoptatª la
Strasbourg la 20 aprilie 1959 ”i Protocolul adiþional la Convenþia europeanª de asistenþª judiciarª în
materie penalª, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, trimis cu adresa nr.324 din 19 octombrie
1998, înregistratª sub nr.736/XVIII/11 din 20 octombrie 1998.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil acest proiect de lege cu avizul nr.227 din 20
martie 1998.

Proiectul de  Lege pentru ratificarea Convenþiei europene de asistenþª judiciarª în
materie penalª, adoptatª la Strasbourg la 20 aprilie 1959 ”i Protocolul adiþional la Convenþia
europeanª de asistenþª judiciarª în materie penalª, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978 a fost
adoptat de Senat în ”edinþa din 12 octombrie 1998.

Potrivit prevederilor art. 57 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, membrii
Comisiei juridice, de disciplinª ”i imunitªþi au examinat proiectul de lege în ”edinþa din 27 octombrie
1998, constatînd cª, prin ratificarea de cªtre România a Convenþiei europene de asistenþª judiciarª în
materie penalª, precum ”i a Protocolului  adiþional la aceastª convenþie, se faciliteazª administrarea
justiþiei într-un domeniu deosebit de important, acela al dreptului penal, într-o perioadª în care
recrudescenþa criminalitªþii ”i instituþionalizarea acesteia obligª statele sª-”i intensifice ”i sª-”i
concentreze formele ”i metodele de prevenire ”i combatere a oricªrei infracþiuni.

˛n urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotªrât, cu majoritate de voturi,ca
proiectul de lege sª fie supus plenului Camerei Deputaþilor, spre dezbatere ”i adoptare,în forma
adoptatª de Senat.

˛n raport de obiectul ”i conþinutul sªu, acest proiect de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
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