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7 aprilie 2021           
           

 
  

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 
Comisia pentru drepturile omului culte,                       Comisia pentru politică externă şi 
problemele minorităţilor naţionale                                                       Nr. 4c-16/6/2021 
Nr. 4c-6/78/2021                                                                                 
                                                                                                                                             
                                                                  PLx.440/2019                
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 
proiectului Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini 
responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului, retrimis Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale și Comisiei pentru politică 
externă, spre dezbatere în fond, cu adresa PLx.440/2019 din 2 februarie 2021, înregistrat cu 
nr.4c-6/78 din 4 februarie 2021, respectiv cu nr.4c-16/6 din 4 februarie 2021. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
               
                  PREŞEDINTE,                                                                 PREŞEDINTE,          
                                   
                   Iusein IBRAM                                                           Rozália-Ibolya BIRÓ 
 

             
 
 
 
                                                                                                                                                                 

elena.zorila
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                   Comisia pentru politică externă               
şi problemele minorităţilor naţionale                                                 Nr. 4c-16/6/2021                 
Nr. 4c-6/78/2021    
     
                                Bucureşti, 31 martie 2021 
                                                               PLx.440/2019                 
                                                                                                                                                                             
                                                                        

     RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa  
cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru  
drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale și Comisia pentru politică externă au 
fost sesizate, spre dezbatere în fond,  cu proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni 
în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului, trimis cu 
adresa nr. PLx.440 din 8 octombrie 2019, înregistrat sub nr.4c-6/599 din 9 octombrie 2019, respectiv 
cu nr.4c-16/30 din 9 octombrie 2019. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 91 alin. (9) pct. 1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu referire la prevederile art. 75 din Constituţia României. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 2 

octombrie 2019, în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 

374/14.05.2019. 
Guvernul României, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.33/DPSG/17.01.2020, 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 şi imunităţi a avizat nefavorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr. PLx 440 din 22.10.2019.              
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legal pentru 

aplicarea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcări grave ale 
drepturilor omului, fiind vizate acele încălcări grave săvârşite împotriva cetăţenilor oricărui stat, care 
au denunţat activităţile ilegale comise de funcţionari ai autorităţilor sau au apărat ori au promovat 
drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului.  
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În ședința din 2 februarie 2021, Plenul Camerei Deputaților a retrimis inițiativa legislativă în 

vederea examinării și depunerii unui nou raport, cu adresa nr.PLx.440/2019 din 2 februarie 2021.             
Dezbaterea proiectului de lege, de către cele două Comisii,  a avut loc în ședințe separate. 
Membrii Comisiei pentru  drepturile  omului, culte  şi  problemele  minorităţilor  naţionale au 

examinat proiectul de lege în şedinţa din data 23 martie 2021, iar membrii Comisiei pentru politică 
externă în data de 31 martie 2021. Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform 
listelor de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege, a documentelor atașate - avize, puncte de vedere, 
precum şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar de respingere a proiectului Legii 
Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru 
încălcarea gravă a drepturilor omului (PLx 440/2019). 

La respingerea proiectului de lege, s-a ținut seama de faptul că, la nivelul Uniunii Europene, 
prin Decizia (PESC) 2020/1999 și Regulamentul (UE) 2020/1998, a fost adoptat regimul de măsuri 
restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva 
drepturilor omului, iar prin Decizia (PESC) 2021/372 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2021/371 din 2 martie 2021 au fost adoptate primele listări în baza regimului de sancțiuni menționat 
mai sus. De asemenea, Comisia Europeană, la 22 noiembrie 2019, la reuniunea grupului de lucru al 
Consiliului UE RELEX/Format sancțiuni, a prezentat opinia sa din 8 noiembrie 2019, potrivit căreia 
adoptarea unilaterală de măsuri restrictive privind înghețarea de fonduri și resurse economice din 
motive ce țin de îndeplinirea obiectivelor Politicii Externe și Securitate Comună, în conformitate cu 
prevederile art.215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de către Statele membre, ar 
avea un impact în funcționarea pieței interne și ar submina scopul și eficacitatea acestui tratat.  

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

                  
    

 
PREŞEDINTE,                                                    PREȘEDINTE, 

 
Deputat Iusein IBRAM                                                 BIRÓ Rozália-Ibolya 

 

 SECRETAR,                                                              SECRETAR, 
 

Deputat Daniel-Florin GHIȚĂ                                        STROE Ionuț-Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, consilier parlamentar Onesia Babeș                                                                                                                                                        


