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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 18 iunie 2019 
                   Nr. PL- x 249/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2019 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 
protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a 
altor acte normative, trimis cu adresa nr. PL-x 249 din 3 iunie 2019 şi  înregistrat cu nr.             
4c-13/475  din 4 iunie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 
28 mai 2019, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 115 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 272 din 5 aprilie 2019, a avizat favorabil proiectul 
de lege. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil 
proiectul de lege prin avizul nr. 4c-15/251 din 12 iunie 2019. 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 
proiectul de lege prin avizul nr. 4c-7/228 din 12 iunie 2019. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-6/395 din 13 iunie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii 
nr.211/2004, a Legii nr.192/2006 şi a Legii nr.254/2013, în sensul instituirii unor măsuri necesare pentru 
sprijinirea victimelor infracţiunilor, măsuri ce pot fi realizate numai în condiţiile existenţei şi 
funcţionării unor mecanisme naţionale de protecţie eficiente si adecvate. Totodată, proiectul conţine 
măsuri de transpunere a dispoziţiilor Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
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din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia 
victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, precum şi ale 
Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2017 privind 
combaterea terorismului şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului şi de modificare a 
Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive şi avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 18 iunie 2019.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi 
a altor acte normative în forma adoptată de Senat. 

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

 
 
                      

PREŞEDINTE, 
 

Nicuşor HALICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


