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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale 
Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea 
infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC, trimis spre 
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PL-x 
196 din 15 mai 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/554 din 16 mai 2017.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 
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RAPORT   

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 
cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 

octombrie 2015 la Washington DC 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea 
cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 
octombrie 2015 la Washington DC, trimis cu adresa nr. PL-x 196 din 15 mai 
2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/554 din 16 mai 2017. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu avizul 
nr.289 din 3 mai 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea acordului 
între Guvernului României �i Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
intensificarea cooperării în prevenirea �i combaterea infrac�iunilor grave, 
semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC. Proiectul de act normativ are ca 
scop intensificarea cooperării în prevenirea, descoperirea �i investigarea 
infrac�iunilor grave, a infrac�iunilor de terorism �i, în special, schimbul de 
informa�ii între autorită�ile cu atribu�ii în acest domeniu. Păr�ile vor asigura 
disponibilitatea datelor de referin�ă din dosarul de caz din sistemele na�ionale 
automate de identificare dactiloscopică �i din bazele de analiză ADN, utilizate în 
prevenirea �i investigarea infrac�iunilor. Domeniul de aplicabilitate al 
Acordului RO-SUA con�ine fapte ce constituie o infrac�iune pasibilă, potrivit 
legisla�iei na�ionale a Păr�ilor, de o pedeapsă privativă de libertate al cărei 
maxim este mai mare de un an sau de o pedeapsă mai gravă 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din  23 mai 2017.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

La şedinţă a participat din partea Ministerului Afacerilor Interne doamna 
Cristina Manda – subsecretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a documentelor ce o însoţesc, 
precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind 
intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, 
semnat la 5 octombrie 2015 la Washington DC.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
         
 
 
 
 
 

                            PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
 

             Eugen NICOLICEA                      Costel Neculai DUNAVA                           
               
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Consilier parlamentar, 
Roxana David 
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