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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 56/2003 pentru 
ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul drogurilor 

si aplicarii legii, semnata la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul 
Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003 

 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia 
pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, a fos t sesizata spre dezbatere si avizare în 
fond, în procedura obisnuita, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului     
nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind 
controlul drogurilor si aplicarii legii, semnata la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României 
si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003, trimis cu adresa  
nr. 560 din 18.09.2003 si înregistrat cu nr. 32/605 din 18.09.2003. 
 Consiliul Legislativ, cu nr.1190/22.08.2003, a avizat favorabil proiectul de ordonanta, 
cu anumite observatii si propuneri. 
 Comisia pentru buget, finante si banci si Comisia juridica de disciplina si imunitati cu 
nr. 495 din 25.09.2003, respectiv nr. 560 din 24.09.2003, au avizat favorabil acest proiect de 
lege.  
 Ordonanta Guvernului nr. 56/2003 prevede  modificarea Scrisorii de întelegere între 
Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnata la 3 iulie 2001, prin 
alocarea de catre Guvernul SUA a sumei de 975.000 $ destinata finantarii a trei proiecte 
referitoare la: asistenta acordata Guvernului României cu sprijinul unui consilier juridic 
rezident pentru reforma sistemului judiciar si combaterea coruptiei la nivel oficial; asistenta 
acordata IGP în vederea dezvoltarii capacitatii de investigare a criminalitatii cibernetice; 
asistenta acordata IGP în vederea dezvoltarii capacitatii operatiunilor antidrog sub acoperire.  

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare si a fost adoptat de Senat, în sedinta 
din 11 septembrie 2003, potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din Constitutie. 

2. La dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitat, conform art. 51 si 
52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, domnul Mihai Tatut, director -adjunct al Directiei 
Juridice din Ministerul Administratiei si Internelor. 

 3. La lucrarile comisiei au fost prezenti 17 deputati, din totalul de 26 de membri ai 
comisiei. 

4.  Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor deputatilor prezenti. 
În urma dezbaterii, în sedinta din 1 octombrie 2003, comisia a hotarât sa supuna acest 

proiect de Lege Plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere si adoptare, în forma adoptata de 
Senat. 
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