
 1
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

 Bucureşti, 26.04.2014 
PL-x 142/2014/2016 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea 
comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din 
centrele de reținere și arestare preventive, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri în vederea bunei functionari a instanțelor pe durata 
desfășurării activității acestor comisii 

  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a 
fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2013 
privind măsurile necesare pentru funcționarea comisiilor de evaluare din 
penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de reținere și arestare 
preventive, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei 
functionari a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii, 
transmis cu adresa nr. PL-x 142 din 1 aprilie 2014, înregistrat sub nr. 4c-11/363 
din 1 aprilie 2014. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a  adoptat proiectul 
de lege  în şedinţa din 25 martie  2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr.1563 din 24 decembrie 2013. 
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 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-5/235 din 9 
aprilie 2014.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  instituirea unei  
proceduri speciale, cu  caracter  urgent şi  derogatoriu de la dreptul comun, 
aplicabilă persoanelor aflate în  executarea unor pedepse privative de libertate şi  
faţă de care s-ar putea impune, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile, 
fie modificarea pedepselor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, fie 
punerea în libertate, din perspectiva intrării în vigoare a noii legi.  

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 26 aprilie 2016 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi au participat la  şedinţă conform listei de prezenţă.  

Potrivit reglementărilor art.56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, la  lucrările Comisiei a participat, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Justiţiei doamna Gabriela Scutea – secretar de 
stat. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea, proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.116/2013 privind măsurile necesare pentru funcționarea 
comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare și din centrele de 
reținere și arestare preventive, precum și pentru stabilirea unor măsuri în vederea 
bunei functionari a instanțelor pe durata desfășurării activității acestor comisii. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor organice.  
 
 
            
                VICEPREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
 
               Nicolae Ciprian NICA                        Sorin Constantin STRAGEA 

 

 

 

 
  
Consilier  parlamentar 
Florica Manole 
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