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RAPORT 
asupraproiectului de 

LegepentruratificareaTratatuluiîntreRomâniaşiRegatulThailandeiprivindtransfera
reapersoanelorcondamnateşicooperareaînexecutareapedepselor, semnat la New 

York la 25 septembrie 2019 
 

În conformitate cu prevederile art. 95din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  a fost sesizată spre dezbatere în 
fond, cuproiectul de 
LegepentruratificareaTratatuluiîntreRomâniaşiRegatulThailandeiprivindtransferareapers
oanelorcondamnateşicooperareaînexecutareapedepselor, semnat la New York la 25 
septembrie 2019, transmis cu adresa nr. PL-x 312 din6septembrie 2021, înregistrată sub 
nr. 4c-13/637 din 6septembrie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 
alin. (8) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor 
este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ,prin avizul nr. 493 din 28iunie 2021, a avizat 
favorabilproiectul de lege, cu observații și propuneri. 

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementareratificareaTratatuluiîntreRomâniaşiRegatulThailandeiprivindtransferarea
persoanelorcondamnateşicooperareaînexecutareapedepselor, semnat la New York la 25 
septembrie 2019. PrevederileTratatuluistabilesccondiţiileîn care se 
poateacordatransferul, documentelenecesare, precumşiefecteletransferării, 
atâtpentrustatul de transferare, câtşipentrustatul de primire, fiindarmonizate cu 
legislaţiaînvigoareşi cu obligaţiileasumate de 
RomâniaprininstrumenteleUniuniiEuropeneşitratatelemultilaterale la care este parte. 

Potrivit expunerii de motive,tratatele bilaterale în materie penală cu Regatul 
Thailandei, în scopul moderinzării cadrului juridic bilateral, au fost demarate în anul 
2013. În acest context, ambele părți și-au exprimat interesul de a negocia încheierea unor 
tratate care să reglementeze aspecte de cooperare judiciară în materie penală, respectiv, 
asistență judiciară, transferul persoanelor condamnate și extrădare. Pentru România 
încheierea unui tratat cu Thailanda în domeniul transferării persoanelor condamnate a 
constituit o prioritate, având în vedere că există cetățeni români care execută pedepse în 
Thailanda pentru săvârșirea unor infracțiuni. 



Înconformitate cu dispozițiile art. 62dinRegulamentulCamereiDeputaţilor, 
republicat, Comisiajuridică, de disciplinășiimunități  a examinatproiectul de legeîn data 
de14septembrie 2021,înședințadesfășuratăînsistem  mixt (fizic/online).  

La lucrărilecomisiei, deputații au fostprezenți conform listei de prezență. 

Înurmadezbaterilor, membriiComisieijuridice, de disciplinăşiimunităţi au hotărât, 
cu unanimitatede voturi,săsupunăplenuluiCamereiDeputaţiloradoptareaProiectului de 
LegepentruratificareaTratatuluiîntreRomâniaşiRegatulThailandeiprivindtransferareapers
oanelorcondamnateşicooperareaînexecutareapedepselor, semnat la New York la 25 
septembrie 2019. 

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

 
 
 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

  
Mihai Alexandru Badea               Cristian-Tudor Băcanu 

 
 

 
 

 
Expert parlamentar,  
Andrada Armencea 

 


