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PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 08 mai 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Georgescu Filip şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei, care în deschidere a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care a fost înscris, ca unic punct, proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei
între România şi Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie
penală, transferul condamnaţilor şi extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
În deschidera lucrărilor, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut precizarea

că obiectul de reglementare îl constituie ratificarea Convenţiei între România şi
Republica Arabă Egipt privind asistenţa judiciară în materie penală, transferul
condamnaţilor şi extrădarea, proiect de lege cu care comisia noastră este sesizată
pentru aviz.

Convenţia, aşa cum se precizează în expunerea de motive, exprimă
dorinţa statelor contractante de a extinde cooperarea lor,  inclusiv în acest domeniu,
având în vedere că între România şi Republică Arabă Egipt s-a încheiat la 7 august
1976 o convenţie care reglementează numai asistenţa judiciară în materia civilă,
comercială şi de statut personal.

Dl preşedinte Nicolae Păun a mai precizat faptul că acestui proiect de
lege Consiliul Legislativ i-a dat un aviz favorabil, aviz care conţine unele observaţii
şi   propuneri   de   tehnică   legislativă,  inclusiv de corelare cu prevederile Legii
nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor.

Membrii comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, să acorde un aviz
favorabil acestui proiect de lege.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.
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