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BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupraProiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, 
trimis cu adresa nr. PL- x 632/2020 și înregistrat cu nr. 4c-13/982 din 21 octombrie 2020.  

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

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai – Alexandru Badea 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
 

 
Bucureşti, 3 februarie 2021 
              Nr. PL- x 632/2020 

 
RAPORT 

 
asupra  Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în procedură de urgență, cu  Proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală, trimis cu adresa nr. PL-x 632/2020 și înregistrat cu nr. 4c- 
13/982 din 21 octombrie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. 
(9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  Deputaţiloreste Cameră decizionala. 

Senatul, in calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 14 octombrie 2020. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 856 din 25 august 2020, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observații și propuneri. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minoritățilo r naționale a 
avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/590 din 28 octombrie 2021. 
 Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 
4c-16/78 din 23 noiembrie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiectde reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.302/2004. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative au în vedere 
evoluţialegislaţiei în materie adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum şi unele măsuri 
pentru îmbunătăţirea reglementării actuale, având în vedere cele rezultate din aplicarea 
dispoziţiilor actului normativ de bază. Din perspectiva legislaţiei Uniunii Europene proiectul 
de lege asigură transpunerea în dreptul intern, a articolului 5 din Directiva (UE) 2016/1919 a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistenţa juridică 
gratuită pentru persoanele suspectate şi persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale şi 
pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.  

De asemenea, proiectul aduce precizări privind regimul de efectuare a traducerilor 
atunci când acestea se dispun de către Ministerul Justiţiei, pentru a se asigura un tratament 
similar celor dispuse de către autorităţile judiciare, având în vedere faptul că sunt efectuate ca 
urmare a cererilor formulate de către acestea, precum şi modificări ale sistemului actual de 
extrădare şi al celui privind mandatul european de arestare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii comisiei au examinat 
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iniţiativalegislativă, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ în şedinţa online din 
3 februarie 2021.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, online, în calitate de invitat, domnul Alexandru Dimitriu, 
secretar de stat în Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţiloradoptarea Proiectului de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                 SECRETAR, 
 
Mihai – Alexandru BadeaCristian – Tudor  Băcanu             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


