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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 13.03.2003 
Nr. 170 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aderarea României 

 la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în 
 străinătate a actelor  judiciare şi extrajudiciare în materie 

 civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965. 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere  în fond,  cu proiectul de Lege pentru aderarea 
României la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a 
actelor  judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, 
adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965, trimis cu adresa nr.170 din  4 
martie 2003, înregistrat sub nr.31/278 din  4 martie 2003. 

Proiectul de  lege a fost adoptat de Senat, la 24 februarie 
2003, cu  respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constituţie.  

Cu avizul nr.41 din 10 ianuarie 2003, Consiliul Legislativ a 
avizat favorabil proiectul de lege.  

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul 
de lege, cu avizul nr.23/170/2003.  

Obiectul proiectului de lege supus dezbaterii îl constituie 
aderarea României la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în 
străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau penală. 

Potrivit dispoziţiilor  Convenţiei, aderarea la aceasta  impune 
formularea unor declaraţii cu privire la obligaţia statelor de a stabili o 
autoritate centrală care  va avea atribuţii privind primirea cererilor de 
notificare sau comunicare  a actelor judiciare şi extrajudiciare, formularul 
– model pentru transmiterea cererilor cu un asemenea obiect, precum şi 
condiţiile în care îndeplinirea unei astfel de cereri poate fi rezolvată de 
către un stat solicitat. Aceste aspecte au fost reglementate în cuprinsul 
proiectului de lege supus dezbaterii. 
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În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 martie  2003.  

La lucrările comisiei au participat,  în calitate de invitaţi,  din 
partea Ministerului Justiţiei, doamna Cristina Tarcea – secretar de stat şi 
doamna Alina Dorobanţ – consilier. 

În urma examinării proiectului de lege şi a punctelor de 
vedere exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât,  în unanimitate 
de voturi, să se propună plenului  Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia 
privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor  judiciare 
şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 
15 noiembrie 1965, în forma adoptată de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul 
de 25  membri ai comisiei. 

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

        Prof. univ. dr. Ion NEAGU                         Cornel Ştirbeţ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

consilier 
Dumitra Diaconu 

 
 


