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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

               Bucureşti, 23.09.2021 
              PLx. 268/2021 
      

 

R A P O R T 

asupra 
Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul 

Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 și art. 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată, spre 

dezbatere în fond, în procedură de urgență , cu Proiectul de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la 

Amman la 4 aprilie 2021, trimis cu adresa nr. PLx 268/2021. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Tratatului între 

România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 

aprilie 2021. De la momentul intrării în vigoare, tratatul vizează asigurarea extrădării 

reciproce a oricărei persoane aflate pe teritoriul uneia dintre părţi şi care este 

învinuită sau judecată pentru o infracţiune sau este urmărită în vederea executării 

unei pedepse privative de libertate aplicate de autorităţile judiciare ale părţilor. 

Tratatul reglementează: obligaţia de extrădare, autorităţile centrale, infracţiunile care 

dau loc la extrădare, motivele obligatorii şi cele facultative de refuz, extrădarea 

propriilor cetăţeni şi pedeapsa capitală, cererea de extrădare, documentele necesare şi 

informaţiile suplimentare, limbile utilizate şi certificarea documentelor, regula 

specialităţii, arestarea provizorie şi predarea bunurilor cuprinse în cererea de 

extrădare, tranzitul şi cheltuielile ocazionate de procedura de extrădare, relaţia cu alte 

state, soluţionarea diferendelor, aplicare în timp şi dispoziţii finale.  
 

florica.manole
Conf cu originalul



2 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege 

în şedinţa desfășurată în sistem hibrid (fizic/online), în data de 23 septembrie 

2021.  

Pentru întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: 

- Decretul Președintelui României pentru supunerea spre ratificare 

Parlamentului a Tratatului între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei privind 

extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021 

- Avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliul ui Legislativ                             

(nr. 309/2021); 

- Avizele favorabile ale Comisiei pentru politică externă și Comisiei pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.  
 

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul 

Haşemit al Iordaniei privind extrădarea, semnat la Amman la 4 aprilie 2021, în forma 

transmisă de Guvern. 

 Conform dispozițiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este primă Cameră sesizată. 
 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  
   

                  PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR,                                                                                                                                     

Mihai Alexandru Badea                                                             Ladányi László Zsolt 

 
 

 

Consilier parlamentar, 
              Alina Grigorescu 
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