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RAPORT  

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală 
- INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-
a 3-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale 

de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb 
de scrisori, semnate la data de 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la 

data de 25 februarie 2015 la Lyon 
 
 

 
 
 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de Poliţie 
Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile participanţilor la 
cea de-a 3-a Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei 
Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat 
prin schimb de scrisori, semnate la data de 30 ianuarie 2015 la 
Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon trimis cu adresa nr. 
PLx. 355 din 20 aprilie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/132 din 
21.04.2015.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Organizaţia Internaţională de 
Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi imunităţile 
participanţilor la cea de-a 3-a Conferinţă Regională Europeană a 
Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL de la 
Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la data de 30 
ianuarie 2015 la Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon.   
 2.  Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 368/16.04.2015, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
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3 Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată. 

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

6.  La lucrările Comisiei, din totalul de 26 de membri, au fost 
prezenţi 20 deputaţi. 

7. Potrivit prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat în calitate de 
invitat doamna chestor Irina Alexe, secretar general adjunct in cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne.  

 
 În urma dezbaterilor, în şedinţa din 21 aprilie 2015, membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia 
Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind 
privilegiile şi imunităţile participanţilor la cea de-a 3-a 
Conferinţă Regională Europeană a Organizaţiei Internaţionale 
de Poliţie Criminală - INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin 
schimb de scrisori, semnate la data de 30 ianuarie 2015 la 
Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 la Lyon. 
 
 

 
 

 
Vicepreşedinte, 

 
 
 

Ion RĂDUCANU 
 

Secretar,  
 
 
 

Ioan BENGA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar, 
George Cucu 
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Către, 

BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTA ŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege 

pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia 
Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL privind privilegiile şi 
imunităţile participanţilor la cea de-a 3-a Conferinţă Regională 
Europeană a Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - 
INTERPOL de la Bucureşti, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la 
data de 30 ianuarie 2015 la Bucureşti şi la data de 25 februarie 2015 
la Lyon. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare.  

 
 
 

Vicepreşedinte,  
 
 

Ion RĂDUCANU 
 

 
 
 
 
 
 


