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  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTULCOMUN asupraproiectului de 
LegepentrumodificareaşicompletareaLegii nr.374/2013 
privindutilizareasistemelordestinateblocăriişiîntreruperiiradiocomunicaţiilorînperim
etreleunităţilor din subordineaAdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor, 
trimisComisieijuridice, de disciplinășiimunitățișiComisieipentruapărare, 
ordinepublicășisiguranțănațională cu adresanr. PL- x 387 din 24iunie 2020 și 
înregistrat  la Comisia juridică de disciplină și imunități cu nr. cu nr. 4c -13/561 din 
25 iunie 2020, respectiv cu nr. 4c-15/217 din 25iunie 2020,la Comisia pentru 
apărare, ordine publică și siguranță națională. 

În raport cu obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

 

      PREŞEDINTE                                                    PREȘEDINTE  
 

      Laura – Cătălina Vicol – Ciorbă                                  Pavel Popescu  
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asupraproiectului de LegepentrumodificareaşicompletareaLegii nr.374/2013 
privindutilizareasistemelordestinateblocăriişiîntreruperiiradiocomunicaţiilorî

nperimetreleunităţilor din subordineaAdministraţieiNaţionale a 
Penitenciarelor 

RAPORT COMUN 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 11 5 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, 
împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu proiectul 
de LegepentrumodificareaşicompletareaLegii nr.374/2013 
privindutilizareasistemelordestinateblocăriişiîntreruperiiradiocomunicaţiilorînperi
metreleunităţilor din subordineaAdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor,trimis 
cu adresa nr. PLx387 din 29martie 2020șiînregistrat la Comisiajuridică, de 
disciplinășiimunități cu nr. 4c-13/561 din 25 iunie 2020, respectiv cu nr. 4c-15/217 din 25 
iunie 2020, la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţiloreste Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 509 din 27mai 2020, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observații și propuneri. 
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  a avizat favorabil 
proiectulde lege prin avizul nr. 4c-19/70/29.06.2020. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 16 iunie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiectde reglementare modificareaşicompletareaLegii 
nr.374/2013, înscopulextinderiiaplicăriiacesteilegi la nivelultuturorunităţilor din 
subordineaAdministraţieiNaţionale a Penitenciarelorşi la 
nivelultuturorspaţiilorundedesfăşoarăactivităţipersoanele private de libertate, precumşi al 



creăriiposibilităţiiachiziţionăriişi a altorserviciisauechipamente care săcontribuie la 
diminuareautilizării,  
de cătrepersoanele private de libertate, a serviciilor de 
comunicaţiielectronicefurnizateprinintermediulundelor radio. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor,  în şedinţa desfășurată în sistem 
mixt (fizic/online)  din 22aprilie 2021.  

Potrivit art. 62 și 64 din RegulamentulCamereiDeputaților, republicat,  cu 
modificărileulterioare, celedouăcomisiisesizateîn fond au dezbătutproiectulînședințe 
separate. 

Comisiajuridică, de disciplinășiimunități a dezbătutproiectulînședința din data 
de 22 aprilie 2021. 
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă.  
 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  a dezbătut 
proiectul în ședința din data de 29 martie 2022.  

La dezbateri, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterilece au avutlocasupraproiectului au participat, înconformitate cu 
prevederile art.56 şi 57 din RegulamentulCamereiDeputaţilor, republicat, cu 
modificărileulterioare, domnulMihai Pasca, secretar de stat încadrulMinisteruluiJustiției. 

In  urma dezbaterilor, membrii celor  două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţiloradoptareaproiectului de 
LegepentrumodificareaşicompletareaLegii nr.374/2013 
privindutilizareasistemelordestinateblocăriişiîntreruperiiradiocomunicaţiilorînperimetrel
eunităţilor din subordineaAdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor. 

În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                        PREŞEDINTE,                                              PREȘEDINTE, 
 
               Laura – CătălinaVicol - Ciorbă                                Pavel   Popescu  
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                     LadányiLászló-Zsolt                                             DumitruRujan 


