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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Acordul între Guvernul 

României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în combaterea 
criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope 
şi precursori, traficului de fiinţe umane, terorismului şi a altor infracţiuni 

grave, semnat la Bucureşti la 10 mai 2004 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere, cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei 
privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, traficului de fiinţe umane, 
terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 10 mai 2004, trimis 
cu adresa nr. P.L.X 128 din 11 aprilie 2005 şi înregistrat sub nr.32/193, respectiv 
nr. 26/143 din 11 aprilie 2005. 
 

Consiliul Legislativ, cu nr. 267/29.03.2005, a avizat favorabil acest proiect 
de lege, cu unele observaţii şi propuneri. 

 
Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Acordului, semnat la Bucureşti la 

10 mai 2004, între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei care creează 
bazele cooperării bilaterale pentru prevenirea şi combaterea consumului ilicit de 
droguri, prin dezvoltarea de programe şi luarea de măsuri destinate înlăturării 
cauzelor acestui fenomen, a traficului de persoane, a terorismului şi a altor 
infracţiuni grave, inclusiv pentru descoperirea, prevenirea, urmărirea şi cercetarea 
acestora. 
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2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă în 
conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constituţia României. 
 

3. La lucrările Comisiei pentru apărare au fost prezenţi toţi cei 22 de 
deputaţi, membri ai comisiei, iar la Comisia pentru administraţie au fost prezenţi 
un număr de 26 deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei. 
 

La dezbaterea proiectului de lege, în cadrul ambelor comisii a participat în 
calitate de invitat, în conformitate cu prevederilor art. 51 şi 52 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, domnul Mircea Alexandru - secretar de stat pentru relaţia cu 
Parlamentul din Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

 
4. Proiectul de lege, potrivit prevederilor art. 75 alineatele (1) şi (3) din 

Constituţia României şi ale art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de 
competenţa decizională a Senatului. 
  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare şi cei ai Comisiei 
pentru administraţie, în şedinţa din 12 aprilie 2005, respectiv 13 aprilie 2005, cu 
unanimitate de voturi pentru, au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea acestui proiect de lege în forma prezentată. 
 
 

Preşedinte,                                                                  Preşedinte, 
 
 

         Mihai Stănişoară                                                         Dan Ştefan Motreanu 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.consult. Roxana Rus                                                                                                                                                                                                                                      Red. expert. Maria Lazăr 
             s.c.  Anca Barb                                                                                                                                                                                                                                                       
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 Către 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 
Suediei privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului 
ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, traficului de fiinţe umane, 
terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 10 mai 2004, trimis 
cu adresa nr. P.L.X 128 din 11 aprilie 2005 şi înregistrat sub nr.32/193, respectiv 
nr. 26/143 din 11 aprilie 2005. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
Preşedinte,                                                                  Preşedinte, 

 
 

         Mihai Stănişoară                                                         Dan Ştefan Motreanu 
 

 


