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PROCESUL VERBAL 
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Pe data de 22 aprilie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a 

avut pe ordinea de zi următoarea iniţiativă legislativă : 

  Proiectul de Lege privind completarea art.453 alin.(1) lit.a) 

din Codul de procedură penală (PLx 217/2009). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din 

numărul total de 12 - respectiv domnii deputaţi Marius Cristinel 

Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Lucian Riviş-Tipei, Mihai Stroe şi Pop Virgil. Au fost absenţi: dl 

deputat Nicolae Păun, dl deputat Mircea Lubanovici, dl Varga 

Attila dl deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal - care este chestor şi dl deputat Victor-

Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului Social 



Democrat, care este Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Şedinţa a fost condusă de dl Marius Cristinel Dugulescu, 

vicepreşedintele Comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege, deputaţii au decis - cu 

unanimitate de voturi - acordarea unui aviz favorabil, considerând 

utilă modificarea Codului de procedură penală pentru prevenirea 

unor abuzuri de interpretare din partea judecătorilor, care au 

condus recent la cazuri în care infractori periculoşi au fost eliberaţi 

pe motive de sănătate, întrerupându-li-se executarea pedepsei. 

Aceasta în condiţiile în care actualul Cod de procedură penală se 

află deja în dezbaterea Comisiei speciale comune pentru 

dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, a Codului penal, a 

Codului de procedură penală, a Codului civil şi a Codului de 

procedură civilă, numai că până la intrarea în vigoare a noului Cod 

de procedură penală, în 2011, se va aplica în continuare Codul 

supus modificării prin iniţiativa legislativă avizată. 

 

VICEPREŞEDINTE 

 

deputat Marius C. Dugulescu 

 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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