
     
Bucureşti,  noiembrie 2019 
PLx.440/2019 

 

 
 
COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI,COMISIA PENTRU POL ITIC
CULTE ŞI PROBLEMELE MINORIT ĂŢ
NAŢIONALE 
Nr. 4c-6/599                                                                                              
 
 
 

 
  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN
sancţiuni în privin ţacetăţenilor străini responsabili pentru înc
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorit
fond, cu adresa PLx.440/2019 din 8 octombrie 2019, înregistrat cu nr.4c
16/30 din 9 octombrie 2019. 
            În raport de obiectul şiconţinutul să
 
                  PREŞEDINTE,                                             PRE
 
Iusein IBRAM Rozália-Ibolya BIRÓ
 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

COMISIA PENTRU DREPTURILE OMULUI,COMISIA PENTRU POL ITIC Ă EXTERNĂ
I PROBLEMELE MINORIT ĂŢILOR  

599                                                                                              Nr. 4c-16/30 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

RAPORTUL COMUN  asupra proiectului Legii Magniţki privind instituirea unor 
ăini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului

şi problemele minorităţilornaţionale și Comisiei pentru politică
Lx.440/2019 din 8 octombrie 2019, înregistrat cu nr.4c-6/599 din 9 octombrie  2019, respectiv cu nr.4c

ţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

EDINTE,                                             PREŞEDINTE,          

Ibolya BIRÓ 

Ă EXTERNĂ 

Legii Magniţki privind instituirea unor 
 a drepturilor omului trimis Comisiei 

i Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere în 
6/599 din 9 octombrie  2019, respectiv cu nr.4c-

u, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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asupraproiectului Legii Magniţki privind instituirea unor sanc
înc

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputa
culte  şi  problemele  minorităţilornaţionale
proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sanc
încălcarea gravă a drepturilor omului, trimis cu adresa nr. PL
din 9 octombrie 2019, respectiv cu nr.4c-16/30 din 9 octombrie 2019.

 
Camera Deputaţilor este Cameră

Camerei Deputaţilor, cu referire la prevederile art. 
Senatul, în calitate de primă Cameră

condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitu
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     RAPORT COMUN 
 

ki privind instituirea unor sancţiuni în privinţacetăţenilor stră
încălcarea gravă a drepturilor omului 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru  drepturile  omului, 

ţionaleși Comisia pentru politică externă au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
ki privind instituirea unor sancţiuni în privin ţacetăţenilor stră

, trimis cu adresa nr. PLx.440 din 8 octombrie 2019, înregistrat 
16/30 din 9 octombrie 2019. 

ilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 
, cu referire la prevederile art. 75 dinConstituţia României. 

Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 2 octombrie 2019, în 
a din Constituția României.  

2019                                                                                                                                       

Ă EXTERNĂ 

2019                                                                                                                                       

enilor străini responsabili pentru 

ilor, Comisia pentru  drepturile  omului, 
, spre dezbatere în fond, cu 

enilor străini responsabili pentru 
, înregistrat sub nr.4c-6/599 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul 

ședința din 2 octombrie 2019, în 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 374/14.05.2019. 
Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.876/DPSG/11.06.2019, nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 
Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 2067/24.04.2019. 
Comisia juridică, de disciplină şiimunit ăţia avizat nefavorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. PLx 

440din 22.10.2019. 
 
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementareinstituirea cadrului legal pentru aplicarea unor 

sancţiuni în privinţacetăţenilor străini responsabili pentru încălcări grave ale drepturilor omului, fiind vizate acele 
încălcări grave săvârşite împotriva cetăţenilor oricărui stat, care au denunţatactivităţile ilegale comise de funcţionari ai 
autorităţilor sau au apărat ori au promovat drepturi şilibertăţi fundamentale ale omului.  

În conformitate cu prevederile art.61și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,membrii celor două comisii au 
examinat proiectul de lege, în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru politică externă au examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 30 octombrie 2019. 
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezenţa16 deputați din totalul de 18 membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la dezbateri a participat, în calitate de 
invitat,domnul Victor Alexandru Micula,secretar de stat în Ministerului Afacerilor Externe. 

Membrii Comisieipentru  drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilornaţionaleau examinat proiectul de 
lege în şedinţa din data 11 noiembrie 2019. La lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa 6 deputați din totalul de 7 
membri ai Comisiei. 

În urma examinării ini ţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în fond, au 
hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot pentru adoptarea proiectului de lege),să supunăPlenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privin ţacetăţenilor străini responsabili 
pentru încălcarea gravă a drepturilor omului(PLx 440/2019), din următoarele considerente: 

- măsurile restrictive reprezintă unul din instrumentele de politică externă aflate la dispoziția Uniunii Europene, 
pentru promovarea obiectivelor acțiunii externe a UE; 

- conform prevederilor art.24  alin.(3) din Tratatul privind Uniunea Europeană,”statele membre sprijină activ și fără 
rezerve politica externă și de securitate a Uniunii, în spiritul loialității și solidarității reciproce și respectă acțiunea 
Uniunii în acest domeniu.”. Conform aceluiași alineat, statele membre ”se abțin de la orice acțiune contrară intereselor 
Uniunii sau care poate dăuna eficienței sale ca forțăde coeziune în relațiile internaționale.”. 
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- între reprezentanții statelor membre ale UE, în cadrul formațiunilor de lucru competente ale Consiliului Uniunii 
Europene, au loc dezbateri referitoare la crearea unui cadru juridic privind impunerea de măsuri restrictive împotriva 
persoanelor responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în state terțe; 

- măsura interzicerii intrării în România a unor persoane care reprezintă o amenințare reală, actuală și gravă la 
adresa ordinii publice și securității naționale, precum și declararea ca indezirabile a unor persoane sunt 
reglementateprinOrdonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Ordonanța de urgență nr. 
102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului 
Economic European, Ordonanța de urgență nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, 
precum și prin alte acte normative cu caracter similar. 

În raport cu obiectul şiconţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,   PREŞEDINTE,     
 
         Deputat Iusein IBRAM                                                                               Deputat Rozália-Ibolya BIRÓ 
 
 
 
 
SECRETAR,SECRETAR, 
 
Deputat Sergiu Cosmin VLADMihai CULEAFĂ 
 

 

 

 
 
 
Întocmit,Întocmit, 
consilierparlamentar  OnesiaBabeşconsilier parlamentar  Elena Pop 


