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Proiectufui de lege privind acceptoreo amendamentelor adoptate la Kampala, la ÎO 
iunie 2010, la New York, la 14 decembrie 2017 şl la Haga, la 6 decembrie 2019> ta 

articolul O al Statului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998
(U87/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi 
Comisia pentru politică externă, prin adresa nr. L387/2021, au fost sesizate de Biroul 
permanent al Senatului. în vederea întocmirii unui raport comun asupra Proiectului de lege 

privind acceptarea amendamenteior adoptate la Kampala, la 10 iunie 2010, la New York. la 

14 decembrie 2017 şl la Haga, la 6 decembrie 2019. ta articolul 8 al Statului Curţii Penale 

Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 [L387/202Î], al cărui iniţiator este 

Guvernul României
Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de primă Cameră 

sesizată, ca urmare a depăşirii termenului de 45 de zile, potrivit art75 aiin.(2) teza a lll-a 

din Constituţia României, republicată.

Actul normativ a fost iniţiat in conformitate cu dispoziţiile art 19 din Legea nr. 
590/2003 privind tratatele, pentru a introduce în ordinea juridică internă amendamentele 

adoptate la art.8 al Statutului de la Roma al Curţii Penale internaţionale, adoptate la 

Kampala, la 10 iunie 2010, la Conferinţa de revizuire a Statutului CPi, la New York, la 14 

decembrie 2017, în cadrul celei de*a 16-a sesiuni a Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul 
CPi şl la Haga, la 6 decembrie 2019 în cadrul celei de-a 18-a sesiuni ASP. Amendamentele 

vizează extinderea definiţiei „crimei de război" în sensul Statutului de la Roma şi, implicit, a
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jurisdicţiei materiale a CPl atât în cazul conflictelor armate internaţionale, cât şl în cazul 
conflictelor armate cu caracter intern. De asemenea, au fost adoptate amendamente care 

armonizează regulile aplicabile în cazul conflictelor armate internaţionale şi al celor fără 

caracter internaţional, competenţa CPl cu privire la crimele de război săvârşite prin 

folosirea anumitor tipuri de arme deosebit de periculoase urmând a fi exercitată indiferent 
de natura internaţională sau internă a conflictelor armate.

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr.27B din 14.03.2021.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile ait.63 

din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului: domnul 
Bogdan Fllip, director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

în şedinţele separate ale celor două Comisii din 28 septembrie 2021, respectiv din 4 

noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă şi respectiv cel ai Comisiei 
Juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şl validări au hotărât, cu majoritate de voturi 
ale celor prezenţi, să adopte raport comun de admitere, fără amendamente.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şl validări şi Comisia pentru politică 

externă supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, prezentul raport comun de 

admitere şl proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează a fl adoptat în conformitate cu prevederile art76 alin.C2) din 

Constituţie.

Potrivit dispoziţiilor art75 alin.(l} şi alin.(3) din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 alitnfS) hU-t din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare. Senatul 
este Camera <fe^izi^n^lă.

Vicepreşedinte, 
Senator Roberta

Secretar,
tifa-Mihaela Fulg^nu M^lţe^*
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