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                              PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                  CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                  Bucureşti,  9 septembrie  2021 
                  Nr. PL- x 250/2016 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, trimis cu 
adresa nr. PL-x 414  din 10 octombrie 2016  şi  înregistrat cu nr. 4c-11/1081 din 11 
octombrie 2016. 

Potrivit prevederilor 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 tacit inițiativa legislativă, 
în ș edința din 9 mai 2016, în condițiile art. 115 alin. (5) teza a III – a din Constituția 
României, republicată.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 211 din 14 martie 2016, a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, cu observații și propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat negativ inițiativa legislativă, prin avizul nr. 4c-5/459/9 iunie 2016. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat 
favorabil inițiativa legislativă, prin avizul nr. 4c-12/259 din 28 iunie 2016. 

Comisia pentru muncă și protecția socială a avizat favorabil proiectul de lege în 
forma prezentată de Senat. 
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 Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, prin 
intervenţii legislative asupra acelor normative incidente în această materie, ca urmare a 
admiterii de către Curtea Constituţională, la data de 16 februarie 2016, prin Decizia 
nr.51/2016, a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art.142 alin.(1) din Codul 
de procedură penală, în ceea ce priveşte sintagma „ori de alte organe specializate ale 
statului”. 

 În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  
avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data 
de 9 septembrie 2021.  

La dezbateri au fost prezenţi membrii comisiei, conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2016 
privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică 
dispuse în procesul penal, în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
  

                      
                       PREŞEDINTE,                                          SECRETAR, 
 
               Mihai Alexandru Badea                              Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 


