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AVIZ 
asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului 
instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.30/2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării 
Centrului Sud – Est European de Aplicare a Legii, trimis cu adresa nr. PL-x 408 din 28 octombrie 2013, 
înregistrat cu nr.4c-11/1200 din 28 octombrie 2013. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 22 octombrie 2013, în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2013 pentru 
crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud – Est European de Aplicare 
a Legii, stabilit prin Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, 
încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti, la aceeaşi dată, ratificată 
prin Legea nr.250/2010. Prin proiect se propune şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.301/2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Regional al 
Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.357/2001, având în vedere că, potrivit dispoziţiilor 
art.49 din Convenţia ratificată prin Legea nr.250/2010, la data intrării în vigoare a acestei Convenţii, îşi 
încetează valabilitatea Acordul privind cooperarea în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii 
transfrontaliere, ratificat prin Legea nr.208/1999. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 2013. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil 
cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu nr.916 din 27 august 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
                    VICEPREŞEDINTE,                                                        SECRETAR, 
                NICOLAE-CIPRIAN NICA                              CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Rodica Penescu 
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