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AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare 

cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România 

a Regulamentului (UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 

noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 

Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a 

Consiliului 
 

             În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere şi 

avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele 

membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului 

(UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind 

Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de 
înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului.  

       Prin prezentul proiect de Lege se propune aplicarea de către România a Regulamentului 

(UE) 2018/1727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia 

Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi 

abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online din ziua de 16 

noiembrie 2021. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca – 

secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive și 

avizele Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea unui aviz favorabil. 
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