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          Bucureşti, 27.10.2015 
         PL-x 534/2015 

 
 
 

RAPORT 

asupra 

Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan 

privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014 

 

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

precum şi în acord cu art.75 alin.(1) din Constituţia României republicată, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie 

penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, trimis cu adresa nr. PLx. 534/2015 din 1 

septembrie 2015 şi înregistrat în cadrul comisiei sub nr. 4c-11/1000 din 02 septembrie 2015. 
 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în temeiul dispoziţiilor art.75 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege a fost iniţiat în baza art. 19 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele. În baza 

art. 19 alin.(1) lit. (a) din Legea nr. 590/2003, acesta se supune spre ratificare, prin lege, 

Parlamentului.  
 

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie ratificarea Tratatului 

între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la 

Bucureşti la 14 noiembrie 2014.  

Tratatul conţine principalele forme de asistenţă judiciară în materie penală necesare în 

vederea facilitării cooperării dintre autorităţile judiciare române şi cele kazahstaneze, lăsându-se 

posibilitatea recurgerii şi la alte forme de asistenţă, în măsura în care acestea sunt permise de legile 

ambelor state. Tratatul reglementează notificarea actelor de procedură; localizarea sau identificarea 

persoanelor şi a obiectelor; efectuarea de comisii rogatorii, inclusiv audierea prin videoconferinţă, 

transferul temporar al persoanelor deţinute; executarea cererilor de percheziţie, sechestru şi 
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confiscare; transmiterea de documente, materiale de probă şi obiecte; restituirea bunurilor; 

transmiterea spontană de informaţii; livrările supravegheate, anchete sub acoperire şi echipele 

comune de anchetă, suportarea cheltuielilor decurgând din executarea unei cereri de asistenţă, 

funcţie de obiectul acesteia. 

Tratatul stabileşte, de asemenea, forma şi conţinutul cererii de asistenţă judiciară, identifică 

situaţiile în care executarea unei cereri de asistenţă poate fi refuzată şi reglementează asigurarea 

confidenţialităţii şi restricţii privind folosirea probelor şi informaţiilor în alte scopuri decât cele 

decurgând din cererea de asistenţă. 
 

Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ, prin avizul cu nr. 

527/26 mai 2015.  

Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil proiectul de act normativ.  
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la 

dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, domnul Liviu Stancu, secretar de 

stat în Ministerul Justiţiei, iar din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Pietro Pavoni, 

consilier al ministrului. 
 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege şi avizele 

accesorii, în şedinţa din data de 27.10.2015. La lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform 

listei de prezenţă.   
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege 

pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în 

materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014, în forma iniţiatorului. 
 

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

legilor ordinare. 

 

                 PREŞEDINTE,                                                                             SECRETAR,            

            Bogdan Liviu CIUCĂ                                                          Sorin Constantin STRAGEA 
 

 

 Consilier parlamentar, 

Alina GRIGORESCU 
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