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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala 

Lumpur la 6 decembrie 2021, transmis spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu adresa nr. PLx. 340  din 14 iunie 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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 Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                  București, 20 septembrie 2022                                 

             PL-x 340/2022 

            
 RAPORT 

 asupra 
Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 

Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

fond, cu Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Guvernul 

Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 2021, trimis cu 

adresa nr. PL-x 340/2022 din 14 iunie 2022, înregistrat cu nr.4c-13/522/15.06.2022. 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr.568/20.05.2022) inițiativa legislativă, 

cu observații și propuneri.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil (nr.4c-6/418/2022) proiectul de lege, în ședința din 21 

iunie 2022. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil (nr.4c-16/28/2022) 

inițiativa legislativă, în ședința din 22 iunie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Tratatului între 

România şi Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 

decembrie 2021. Tratatul are ca obiect extrădarea în relaţia dintre România şi Malaysia 

şi, de la momentul intrării în vigoare, acesta va asigura extrădarea reciprocă a oricărei 

persoane aflate pe teritoriul uneia dintre părţi şi care este învinuită sau judecată pentru o 
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infracţiune sau este urmărită în vederea executării unei pedepse privative de libertate 

aplicate de autorităţile judiciare ale părţilor. Tratatul este structurat pe 21 de articole şi 

reglementează: obligaţia de extrădare, infracţiunile extrădabile, motivele de refuz, 

predarea temporară şi amânată, cererea de extrădare, documentele necesare, informaţiile 

suplimentare şi admisibilitatea acestora, traducerea documentelor, arestarea provizorie, 

renunţarea la procedurile de extrădare, cererile concurente, decizia de extrădare şi 

predarea persoanei, indisponibilizarea şi remiterea bunurilor, regula specialităţii, 

predarea către un stat terţ şi predarea ulterioară, tranzitul, reprezentarea şi cheltuielile 

ocazionate de procedura de extrădare, consultările privind aplicarea tratatului, 

soluţionarea diferendelor, relaţia cu alte state şi dispoziţiile finale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în data de 20 septembrie 2022. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți 

conform listei de prezentă. 

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

hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport 

de adoptare a Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi 

Guvernul Malaysiei privind extrădarea, semnat la Kuala Lumpur la 6 decembrie 

2021.  

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 
László-Zsolt LADÁNYI 


