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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 4.06.2021 
     PLx. 174/2021 
      

 
R A P O R T     

asupra  
Proiectului de Lege  privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 
iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 decembrie 2019, la 
articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind acceptarea 

amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi 

la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat 

la Roma, la 17 iulie 1998, trimis cu adresa nr. PLx 174/2021. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 218/14.03.2021, a avizat favorabil inițiativa. 

Comisia pentru politică externă și Comisia pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale au avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acceptarea amendamentelor 

adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 

decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 

17 iulie 1998. Prin acceptarea acestor amendamente, se va consolida statutul României de 

promotor al dreptului internaţional umanitar, al supremaţiei legii la nivel internaţional şi al 

luptei împotriva impunităţii pentru cele mai grave infracţiuni care preocupă comunitatea 

internaţională. Totodată, demersul legislativ reconfirmă disponibilitatea demonstrată 

constant de România de a contribui la dezvoltarea dreptului penal internaţional, ca 

instrument de asigurare a păcii şi securităţii în plan global. 

 

 

florica.manole
Conf cu originalul



2 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 

imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa desfășurată în sistem hibrid 

(fizic/online), în data de 20 mai 2021.  

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 propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  

Proiectului de Lege privind acceptarea amendamentelor adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, 

la New York, la 14 decembrie 2017 şi la Haga, la 6 decembrie 2019, la articolul 8 al Statutului 

Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998, în forma inițiatorului. 

  

 Conform dispozițiilor art. 75 din Consti tuţia României, republicată, şi ale                       

art. 91 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 

      

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�
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