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R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal  
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, modificat şi completat prin H.C.D. nr.34/2005, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, 
cu proiectul de Lege privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, trimis cu 
adresa nr.PL.X-538 din 23.11.2005, înregistrată sub nr.31/974 din 
24.11.2005. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, cu avizul nr.25/1029 din 7.12. 2005 a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1240 din 8.09.2005 a avizat 
favorabil acest proiect de lege cu unele observaţii şi propuneri. 
       Obiectul de reglementare constă în reformarea profundă a 
legislaţiei privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 7.12.2005. Membrii 
comisiei au examinat expunerea de motive, textul proiectului de lege 
adoptat de Senat, avizul favorabil al Comisiei  pentru drepturilor omului, 
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culte şi problemele minorităţilor naţionale, precum şi avizul favorabil cu 
unele observaţii şi propuneri ale Consiliului Legislativ. 
        Cu prilejul examinării, membrii comisiei au constatat că proiectul 
de lege corespunde cerinţelor comunitare în domeniu care au în vedere 
intensificarea şi instituirea unui sistem punitiv în spirit european. Această 
măsură legislativă reprezintă una din priorităţile agendei europene pentru 
cooperarea judiciară în materie penală. 
       În raport de obiectul şi conţinutul lui, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice, potrivit  prevederilor art.73 alin.(3), lit.h) 
din Constituţia României, republicată. 

Senatul, în şedinţa din 17.11.205, a respins acest proiect de lege. 
       În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, aprobarea proiectului de Lege  privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal în forma iniţiatorului. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 
membri ai comisiei.  

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.86 alin.(3), pct.2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  
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