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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
ratificarea Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, 
semnat la New York, la 22 septembrie 2017, trimis spre dezbatere în fond Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 312 din 14 mai 2018.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Eugen NICOLICEA 

 
 
 

 
 
 



 2

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 22.05.2018
Nr. 4c-11/479/2018 

P.L.x 312/2018
                                                     

 
     RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului de extrădare între 
România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului 
de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 
septembrie 2017, trimis cu adresa nr. PL-x 312 din 14 mai 2018 şi înregistrat cu             
nr.4c-11/479 din 15 mai 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
și completări, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.316 din 11 aprilie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Tratatului de 
extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 
septembrie 2017. Tratatul va asigura mijloace eficiente în vederea combaterii 
infracţionalităţii transnaţionale, în special pentru aducerea la îndeplinire a mandatelor 
de arestare preventivă sau de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de 
autorităţile judiciare ale uneia din ţări, împotriva unor persoane care se sustrag de la 
urmărirea penală, judecată sau executarea pedepsei pe teritoriul celeilalte ţări. Astfel, 
dispoziţiile tratatului reglementează forma şi conţinutul cererii de extrădare, identifică 
situaţiile de refuz al unei cereri de extrădare, precum şi procedura în cazul unor cereri 
de extrădare formulate de mai multe state, stabileşte procedura de predare a persoanei 
extrădate, care trebuie să se realizeze în termen de 45 de zile calendaristice, cu 
posibilitatea prelungirii acestui termen cu maxim 15 zile în vederea preluării. 
Totodată, tratatul prevede extrădarea simplificată, amânarea predării şi predarea 
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temporară, regula specialităţii şi modalitatea de tranzit în situaţia preluării. 
Comunicarea între autorităţile judiciare române şi cele argentiniene se va realiza prin 
intermediul autorităţilor centrale desemnate în acest scop, respectiv, Ministerul 
Justiţiei pentru România şi Ministerul Relaţiilor Externe şi Cultelor pentru Republica 
Argentina. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 22 mai 2018. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a 
avizului Consiliului Legislativ, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, 
la 22 septembrie 2017. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 

Aida - Cristina CĂRUCERU 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
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