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RAPORT 
asupra Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate 
blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele 

unitătilor din subordinea Administraţiei Nationale a 
Penitenciarelor 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, discipljnă, imunităţi şi 

validări, prin adresa nr. L359/2020 din data de 9 iunie 2020, a fost sesizată de către Biroul 
permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului, asupra Proiectului 
de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2013 privind utilizarea 
sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele 
unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inijiator: 
Guvernul României. 

Proiectul de lege are ca object modificarea şi completarea Legii nr.374/2013 
privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţijlor în 
perimetrele unităţjlor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în scopul 
extinderii aplicării legii la nivelul tuturor unităţilor din subordinea Administraţiei 

Nationals a Penitenciarelor şi la nivelul tuturor spaţiilor unde desfăşoară activităţi 

persoanele private de libertate, precum şi al creării posibilităţii achiziţionării şi a altor 
servicii sau echipamente care să contribuie la diminuarea utilizării, de către persoanele 
private de libertate, a serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul 
undelor radio. 

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege şi a avizat favorabil cu observaţii 
şi propuneri. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.63 
din Regulamentul Senatului, republicat, Cu modificările şi completările ulterioare, doamna 
Diana Morar, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiţiei. 

În şedinţa din 10 iunie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să adopte un raport de admitere, fără amendamente. 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre dezbatere şi 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere şi proiectul de lege. 



În raport Cu obiectul de reglementare, proiectul.de legę face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a Ii supus dezbaterii şi adoptării în conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constitujia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(7) pct.1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Senatul este primă Cameră sesizată. 

Preşedinte, 

Sentitor,Serhan NICOLAE 

Intocmit, cons/her Costel Gruia 

Secretar, 

Senator Adrian Nicolae DIACONU 


