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                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                        Bucureşti, 20 iulie 2020 
                        Nr. Pl - x 274/2020 

 
RAPORT 

asupra  
 

Propunerii legislative privind completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, cu Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, trimisă cu adresa 
nr. Pl-x 274/2020,  înregistrată cu nr. 4c-13/489 din 11 iunie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. 
(8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este 
primă Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă cu avizul 
nr.530/02.06.2020. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă. 
Consiliul Economic si Social – a avizat favorabil inițiativa legislativă prin avizul 

nr. nr.4342/03.06.2020. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

a avizat negativ propunerea legislativă. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.12 din 
Legea nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului 
Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, 
cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii în competența Direcției de 
Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție a infracțiunilor de mediu, precum și a celor prevăzute în Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, 
avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Superior al Magistraturii și avizul 
Consiliului Economic și Social în şedinţa online din data de 20 iulie 2020.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
Propunerii legislative privind completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
  

 
 
                      

             PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR,                                     
            
            Nicușor HALICI                                         Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 


