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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridica, de numiri, disciplind, 
imunitdti si validari

Nr.XIX/266/06.10.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.302/2004 

privind cooperarea judiciard internationald in materie penald

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitati si 
validari, prin adresa nr.L580/2020 din 07.09.2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de 
lege pentru modificarea si completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciard 
internationald in materie penald, initiator: Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii 
nr.302/2004 privind cooperarea judiciara international^ in materie penala, republicata. 
Proiectul mentionat aduce precizari privind regimul de efectuarea a traducerilor, atunci cand 
acestea se dispun de Ministerul Justitiei, precum si modificari sistemului actual de extradare 
si al celui privind mandatul european de arestare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observatii si propuneri, proiectul de act
normativ.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minorita^i a avizat 
negativ proiectul de lege.

Comisia pentru afaceri europene a transmis un aviz favorabil.

In ^edinfa din data de 6 octombrie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, 
discipline, imunitati si validari au analizat proiectul de lege si au hotarat, cu unanimitatea 
voturilor membrilor prezen^i, sa adopte un raport de admitere, cu amendamente admise. 
Amendamentele admise se regasesc m anexa la prezentul raport si face parte integranta din 
raport.

In consecin^a, Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitati §i validari supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise 
al proiectului de lege si proiectul de lege.



In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice si urmeaza a fi supus votului- plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(l] din 
ConstituJ:ia Romaniei, republicata.

Potrivit dispozitiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentals §i ale art.92 alin.[7) pct.2 
din Regulamentul Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata

Sectf4tar,'^icepp^sedia^k

Senator ijftiira-^iana SCANTEI Senator CarmoP /Po^e/a DAN

Intocmit,
consilier Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportul nr.XIX/266/06.10.2020

Amendamente admise

la Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie

penala

L580/2020

MOTIVARE/PRECIZAREAMENDAMENTE ADMISENr. PROIECT DE LEGE

L580/2020crt.

indreptare

materiala.

18. Alineatul (5) al articolului 179 se modifica 

si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Incherea definitiva a judecatorului delegat 

pentru executarea pedepselor desemnat pentru 

penitenciarul in care se afla persoana 

condamnata sau hotararea judecatoriei, 

rezultatul verificarilor prevazute la alineatele 

precum si orice alte informatii 

suplimentare se transmit instantei de executare.”

18. Alineatul (5) al articolului 179 se modifica si 

va avea urmatorul cuprins:
"[5) Incherea definitiva a judecatorului delegat 

pentru executarea pedepselor desemnat pentru 

penitenciarul in case se afla persoana condamnata 

sau hotararea judecatoriei, rezultatul verificarilor 

prevazute la alineatele precum si orice alte

informatii suplimentare se transmit instantei de 

executare.”

1. eroare

Amendament admis, cu 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenti, de 

membrii Comisiei.

indreptare

materiala.
20. Alineatele (l)-(3) ale articolului 180 se 

modifica si va avea urmatorul cuprins:

"[1) in cazul in care statul de executare 

informeaza autoritatile romane ca urmeaza sa

20. Alineatele (l)-(3) ale articolului 180 se 

modiRca si va avea urmatorul cuprins:

"(1] in cazul in care statul de executare informeaza 

autoritatile romane ca urmeaza sa recunoasca sau a

2. eroare
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MOTIVARE/PRECIZAREAMENDAMENTE ADMISENr. PROIECT DE LEGE

L580/2020crt.

recunoasca sau a recunoscut partial hotararea 

judecatoreasca pronuntata in Romania sau ca va 

adapta sau a adaptat pedeapsa, aceste informatii 

se transmit de indata instantei de executare. 

C2)-(3] Nemodificate.

Amendament admis, cu 

unanimitatea voturilor 

senatorilor prezenti, de 

membrii Comisiei.

recunoscut partial hotararea judecatoreasca in 

Romania sau ca va adapta sau a adaptat pedeapsa, 

aceste informatii se transmit de indata instantei de 

executare.

(2) Instan^a de executare se pronun^a prin 

incheiere motivata, in termen de 3 

zile de la primirea sesizarii prevazute la alin. (1), in 

de consiliu, fara citareacamera

persoanei condamnate, putand dispune una dintre 

urmatoarele solu^ii:

a) aprobarea transferarii, in cazul in care apreciaza 

ca recunoa§terea par^iala sau adaptarea pedepsei 

in statul de executare este de natura sa serveasca 

scopului executarii pedepsei;

b) respingerea transferarii, in cazul in care 

apreciaza ca recunoa^terea par^iala sau adaptarea 

pedepsei in statul de executare nu este de natura sa 

serveasca scopului executarii pedepsei sau daca 

pedeapsa care ar urma sa fie executata ar fi vadit 

inferioara celei stabilite in Romania.
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MOTIVARE/PRECIZAREAMENDAMENTE ADMISENr. PROIECT DE LEGE

L580/2020crt.

(3) incheierea prevazuta la alin. (2) se comunica 

persoanei

termen de 48 de ore de la pronunfare. Impotriva

condamnata

poate introduce contesta^ie in termen de 24 de ore

incheierii.

Contesta^;ia se depune la instanfa de executare se 

mainteaza, impreuna 

instance! ierarhic superioare, in termen de 3 zile de 

la depunere. Contestai:ia 

m termen de 10 zile de la sesizarea instance! 

ierarhic superioare, in camera de 

consiliu, cu citarea persoanei condamnate. Prezenta 

procurorului este obligatorie. Hotararea 

judecatoreasca este definitiva si se comunica de 

indata statului de executare."

condamnate in

incheierii persoana

de la comunicarea

dosarul,cu

judecase
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