
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                                            Bucureşti, 23.05.2006 

                                                                           Nr.  PL.X – 136/2006 
  

RAPORT SUPLIMENTAR 
                  asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, 

precum şi pentru modificarea altor legi 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, 
trimis cu adresa  P.L.X 136 din 8 martie 2006, înregistrată sub nr. 31/233  din 9 martie 2006.     

Potrivit prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) şi ale art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
alin.(9) pct.2 lit. i) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 2 martie 2006. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu  unele observaţii şi propuneri, conform avizului 

nr. 1377 din 10.10.2005. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului trimis cu adresa nr. 25/180 din 22 martie 2006. 
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu anumite observaţii şi 

porpuneri, conform adresei nr. 342/L/2006 din 30 martie 2006. 
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Codului de 
procedură penală, precum şi modificarea altor legi, ceea ce constituie una dintre cele mai importante reforme ale 
cadrului juridic privind desfăşurarea procesului penal. Proiectul de lege, aflat în strânsă corelare cu proiectul de 
Lege privind modificarea şi completarea Codului penal, exprimă efortul legislativ privind reforma justiţiei în 
sensul angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.  

 În prezentul proiect de lege au fost reglementate noi dispoziţii privind tragerea la răspundere penală a 
persoanei juridice, celeritatea desfăşurării procesului penal, sporirea garanţiilor procesuale pentru prezervarea 
drepturilor fundamentale ale omului şi modalităţilor de asigurare, într-un grad mai mare, a imparţialităţii 
judecătorilor şi procurorilor în procesul penal. Proiectul conţine, de asemenea dispoziţii menite să ducă la 
eficientizarea  activităţii operative a procurorului anchetator, în sensul scoaterii procurorului anchetator de sub 
autoritatea sau tutela procurorilor şefi.  

S-a renunţat la o procedură specială pentru o categorie de infracţiuni considerate cu un grad mai mic de 
periculozitate ( ameninţarea, loviri sau alte violenţe, vătămare corporală, abuz de încredere, insulta sau calomnia, 
tulburarea de posesie) în condiţiile în care sesizările erau adresate direct la instanţa de judecată, fără o cerectare 
prealabilă de către organul de urmărire penală. Acest fapt îngreuna activitatea instanţelor cu cauze ce se soluţionau 
în multe cazuri cu încetarea procesului penal ca urmare a retragerii plângerii de către partea vătămată sau ca urmare      
a împăcării părţilor.  
 În urma examinării proiectului de lege în raport de amendamentele formulate în scris sau oral, în cadrul 
dezbaterilor s-a întocmit raportul iniţial  nr. P.L.X 136 din 11 mai 2006 prin care, s-a supus plenului spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea altor legi . 

Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 17 şi 22 mai 2006, a hotărât ca, în temeiul art. 70 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi să reanalizeze textele 
prevăzute la poziţiile 41,43, 53 – 68, 72, 86, 87, 93, 118, 136, 142, 152, 161, 162, 167,187, 222, 243, 246, 255, 
256,  din Anexa nr. I la raportul susmenţionat , urmând a se întocmi raport suplimentar. 

Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii a exprimat un punct de vedere, trimis cu adresa 
nr. 40/108 din 23 mai 2006, înregistrat sub nr. 31/233 din 23 mai 2006, potrivit căruia propunerile de modificare 
sunt inacceptabile în raport cu normele Uniunii Europene privind interceptările. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat examinarea acestui proiect de lege în şedinţa din 23 mai 
2006. La lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna ministru Monica Luisa Macovei, 
doamna Iaria Prelipceanu, director adjunct şi Florin Plopeanu, consilier. În cadrul dezbaterilor au fost formulate 
amendamente de către domnii deputaţi şi de către reprezentantul Ministerului Justiţiei. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 19 
deputaţi. 

În urma reanalizării textelor de la poziţiile susmenţionate, precum şi a amendamentelor formulate verbal, în 
cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca în unele cazuri să se menţină textul 
iniţial, iar în altele realizarea unor modificări asupra conţinutului acestora, sau chiar eliminarea anumitor texte, aşa 
cum reiese din Anexa I la prezentul raport suplimentar. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II. Întrucât, 
în cadrul poziţiei 43, s-a eliminat amendamentul domnului deputat Eugen Nicolicea, membrii Comisiei au reluat 
dezbaterile şi la punctul 45 din raportul iniţial, pentru corelarea textelor. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice.  
  
 
                       PREŞEDINTE                                                                                        SECRETAR,  
                        Sergiu Andon                                                                                  Florina  Ruxandra JIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Consilier, 
Nicoleta Segărceanu 
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ANEXA I 
 

AMENDAMENTE  ADMISE 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

1 41                 ---------------------     După pct. 37 se introduce un punct 
nou, pct. 38, cu următorul cuprins:  
 
    38. După articolul 61 se introduce un 
nou articol, art. 611, cu următorul 
cuprins: 
 
    „Art. 611 – Desemnarea altei instanţe 
pentru judecarea cauzei  
 
       Procurorul care efectuează sau  
supraveghează urmărirea penală poate 
cere Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să 
desemneze o instanţă egală în grad cu cea 
căreia i-ar reveni competenţa să judece 
cauza în primă instanţă, care să fie 
sesizată în cazul în care se va emite 
rechizitoriul. 

     Pentru a se evita 
sesizarea unei instanţe cu 
privire la care se va 
formula o cerere de 
strămutare, se prevede 
posibilitatea ca Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie 
să desemneze, înainte de 
sesizarea instanţei în 
privinţa căreia va constata 
că există motive de 
strămutare, o altă instanţă 
egală în grad cu aceasta în 
vederea judecării cauzei 
penale. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

 
       Dispoziţiile  art.55 alin. 1 , art. 56 
alin.1 şi 2 şi art.61 se aplică în mod 
corespunzător. 
 
        Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
soluţionează cererea în camera de 
consiliu, în termen de 15 zile. 
 
        Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
dispune, prin încheiere motivată, 
admiterea sau respingerea cererii şi 
desemnează o instanţă egală în grad cu 
cea căreia i-ar reveni competenţa să 
judece cauza în primă instanţă, care să 
fie sesizată în cazul în care se va emite 
rechizitoriul. 
      Încheierea prin care Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie dispune asupra 
desemnării altei instanţe pentru 
judecarea cauzei nu este supusă nici unei 
căi de atac.” 
 

Autor: deputat Dragoş Ujeniuc. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

2 43          32. La articolul 70, alineatele 
1 şi 2 vor avea următorul cuprins: 
 
 „Art. 70. - Învinuitul sau 
inculpatul, înainte de a fi ascultat, 
este întrebat cu privire la nume, 
prenume, poreclă, data şi locul 
naşterii, numele şi prenumele 
părinţilor, cetăţenie, studii, situaţia 
militară, loc de muncă, ocupaţie, 
adresa la care locuieşte efectiv, 
antecedente penale şi alte date pentru 
stabilirea situaţiei sale personale. 
 
 Învinuitului sau inculpatului i 
se aduc apoi la cunoştinţă fapta care 
formează obiectul cauzei, încadrarea 
juridică a acesteia, dreptul de a avea 
un apărător, precum şi dreptul de a nu 
face nici o declaraţie, atrăgându-i-se 
totodată atenţia că ceea ce declară 
poate fi folosit şi împotriva sa. Dacă 
învinuitul sau inculpatul dă o 
declaraţie, i se pune în vedere să 
declare tot ce ştie cu privire la faptă şi 

          40. Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
          

        Prin renumerotarea 
textului, punctul 32 va 
deveni punctul 40. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

la învinuirea ce i se aduce în legătură 
cu aceasta.” 
 

3 45  
 
 
 
 
 
Condiţii ale 
ascultării 
învinuitului 
sau 
inculpatului 

        34. După 
articolul 71 se 
introduce un articol 
nou, art. 711, cu 
denumirea marginală, 
cu următorul cuprins:
           “Art. 711 – 
Ascultarea 
învinuitului sau 
inculpatului se 
desfăşoară numai în 
cursul zilei, între 
orele 8-20. 
 
 
       Prevederile alin. 1 
nu sunt aplicabile în 
cazul infracţiunilor 
flagrante  şi al 
măsurilor reţinerii şi 
arestării preventive.” 
 

 
 
 
 
 
 
Condiţii ale 
ascultării 
învinuitului 
sau 
inculpatului 

     34. După articolul 71 se 
introduce un articol nou, 
art. 711, cu denumirea 
marginală, cu următorul 
cuprins: 
 
  Se elimină. 
 
 
      Autor: Comisia juridică 
 
 
 
 
 
   Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
 
 
 

      
 
 
 
     Învinuitul sau 
inculpatul nu are obligaţia 
să dea declaraţii în cursul 
procesului penal, are 
dreptul la tăcere. La art.70 
alin.(2) teza I se prevede: 
„Învinuitului sau 
inculpatului i se aduc apoi 
la cunoştinţă fapta care 
formează obiectul cauzei, 
dreptul de a avea un 
apărător, precum şi dreptul 
de a nu face nici o 
declaraţie, atrăgându-i-se 
totodată atenţia că ceea ce 
declară poate fi folosit şi 
împotriva sa.” În acelaşi 
sens sunt şi disp.art.70 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Art. 711 - Dacă în timpul 
ascultării învinuitului sau 
inculpatului, acesta acuză 
simptomele unei boli care i-
ar putea pune viaţa în 

alin.(3), art.71-74 iar art.51 
instituie reguli referitoare 
la respectarea demnităţii 
umane în cursul 
procesului penal. 
Pe de altă parte, pentru a fi 
legală audierea efectuată 
în afara orelor 8-20 în 
vederea luării măsurii 
reţinerii sau a arestării 
preventive, textul porneşte 
de la premisa că este 
necesară luarea unei 
măsuri privative de 
libertate, or, în urma 
audierii este posibil ca 
organul judiciar să 
constate că nu se impune 
luarea acestei măsuri. 
să depăşească ora 20. 
     Prin eliminarea 
primelor două alineate, 
alineatul nou introdus va 
reprezenta singurul alineat 
al art. 711. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

pericol, ascultarea se 
întrerupe, iar organul de 
anchetă ia măsuri pentru ca 
acesta să fie consultat de un 
medic. Ascultarea se reia 
imediat ce medicul decide 
că viaţa învinuitului sau 
inculpatului nu este în 
pericol.” 
 

Autor : deputat Eugen 
Nicolicea 

 
4 53                    ---------------------      După pct. 48 se introduce un punct 

nou, pct. 49, cu următorul cuprins: 
 
     49. La articolul 91, litera a) va avea 
următorul cuprins: 
   “ a) data şi locul unde este încheiat, ora  
la care a început şi ora  la care s-a 
terminat încheierea procesului - verbal” 
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 
 

     Sunt precizari necesare 
şi foarte importante. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

5 54           40. La articolul 911, alineatul 
1 va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Art. 911. -  Interceptările şi 
înregistrările pe bandă magnetică 
sau pe orice alt tip de suport ale 
unor convorbiri ori comunicări se 
vor efectua cu autorizarea 
judecătorului, la cererea 

     50. Articolul 911, textul marginal şi  
alineatul 1 vor avea următorul cuprins: 
 
     „Art.911 -  Condiţiile şi cazurile de 
interceptare şi înregistrare a 
convorbirilor sau comunicărilor efectuate 
prin telefon, internet sau prin alt mijloc 
electronic de comunicare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   „Art. 911 - Interceptarea şi 
înregistrarea convorbirilor sau 
comunicărilor efectuate prin telefon, 
internet sau prin alt mijloc electronic de 
comunicare se realizează cu autorizarea 
motivată a judecătorului, la cererea 

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 40 va 
deveni punctul 51. 
 
     Denumirea marginală a 
fost completată pentru a 
viza nu doar interceptarea 
convorbirilor şi 
comunicărilor, ci a 
convorbirilor sau 
comunicărilor efectuate 
prin telefon, internet sau 
prin alt mijloc tehnic de 
comunicare, pentru a 
stabili expres 
aplicabilitatea textului şi 
în cazul convorbirilor şi 
comunicărilor efectuate 
prin aceste mijloace. 
     La alin.1: Senatul a 
adoptat prevederea potrivit 
căreia autorizaţia 
interceptării şi înregistrării 
convorbirilor sau 
comunicărilor se dă de 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

procurorului care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, în 
cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
lege, dacă sunt indicii temeinice 
privind pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni pentru care urmărirea 
penală se efectuează din oficiu, iar 
interceptarea şi înregistrarea se impun 
pentru stabilirea situaţiei de fapt sau 
identificarea făptuitorului. 
Autorizaţia se emite în baza 
încheierii motivate date în camera 
de consiliu de judecătorul de la 
instanţa căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în 
primă instanţă sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad acesteia în 
a cărei circumscripţie se află sediul 
parchetului din care face parte 
procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală.  

procurorului care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, în 
condiţiile prevăzute de lege, dacă sunt date 
sau indicii temeinice privind pregătirea sau 
săvârşirea unei infracţiuni pentru care 
urmărirea penală se efectuează din oficiu, 
iar interceptarea şi înregistrarea se impun 
pentru stabilirea situaţiei de fapt sau pentru 
că  identificarea sau localizarea 
participanţilor nu poate fi făcută prin alte 
mijloace ori pentru că cercetarea ar fi 
mult  întârziată.  
 

Autori : deputaţii Eugen Nicolicea şi 
Dragoş Ujeniuc. 

 
    

 
 
 
 
 

 
 

către preşedintele 
instanţei. În economia 
textului această prevedere 
este păstrată, fiind trecută 
la alin. 3. 
A fost eliminată sintagma 
„aflarea adevărului” şi s-a 
păstrat direct definirea 
acesteia, care a fost 
completată cu menţinea 
„localizarea participanţilor 
nu poate fi făcută prin alte 
mijloace ori cercetarea ar 
fi îngreunată sau 
întârziată”. Completarea 
este necesară pentru că 
expresia „nu poate fi 
făcută prin alte mijloace” 
nu are acoperire, 
neexistând situaţii de fapt 
care să nu poată fi 
dovedite prin alte probe, 
însă pot fi numeroase 
situaţii în care 
interceptarea să asigure 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

operativitate în strângerea 
probelor, de multe ori 
esenţială pentru aflarea 
adevărului. 

6 55        După pct. 50 se introduce un punct 
nou, pct. 51, cu următorul cuprins: 
 
      51. Articolul 911 , alin. 2 va avea 
următoarul cuprins: 
 
 
     „ Interceptarea şi înregistrarea 
convorbirilor sau comunicărilor efectuate 
prin telefon, internet sau prin alt mijloc 
electronic de comunicare pot fi autorizate 
în cazul infracţiunilor contra siguranţei 
naţionale prevăzute de Codul penal şi de 
alte legi speciale, precum şi în cazul 
infracţiunilor de trafic de stupefiante, 
trafic de arme, trafic de persoane, acte de 
terorism, spălare a banilor, falsificare de 
monede sau alte valori, în cazul 
infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

      
 
 
 
 
 
 
     La alin. 2 au fost 
introduse aceleaşi condiţii, 
făcându-se trimitere la 
alin. 1. 
 



 13

Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

modificările şi completările ulterioare, în 
cazul unor alte infracţiuni grave ori al  
infracţiunilor care se săvârşesc prin 
mijloace de comunicare electronică.  
Dispoziţiile alin.1 se aplică în mod 
corespunzător.” 
 
               Autor: Comisia juridică 
 

7 56           41. La articolul 911, după 
alineatul 2, se introduce un nou 
alineat, alineatul 21, cu următorul 
cuprins: 
 ‚‚Înregistrarea convorbirilor 
dintre avocat şi partea pe care o 
reprezintă sau asistă în proces nu 
poate fi folosită ca mijloc de probă 
în acea cauză.’’ 

41. Se elimină. 
 

               Autor: Comisia juridică 
 
 
 

      Prin modificarea 
integrală a articolului 911, 
aceste prevedri sunt 
cuprinse în alin. 6. 

8 57            42. La art. 911, alineatele 3 şi 
4 vor avea următorul cuprins: 
 
           “Autorizarea se dă pentru 
durata necesară interceptării şi 
înregistrării, până la cel mult 30 de 
zile. 

      52. La art. 911, alineatele 3 şi 4 vor 
avea următorul cuprins: 
 
         “Autorizaţia se dă pentru durata 
necesară interceptării şi înregistrării, dar nu 
pentru mai mult de 30 de zile, în camera 
de consiliu, de un judecător de la instanţa 

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 42 va 
deveni punctul 52. 
 
     Alin. 3 a fost completat 
prin precizarea 
judecătorului competent să 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

 
 
 
 
 
 
 
 
              Autorizarea poate fi 
prelungită, înainte de expirare, în 
aceleaşi condiţii, pentru motive 
temeinic justificate, fiecare prelungire 
neputând depăşi 30 de zile. 
 

căreia i-ar reveni competenţa să judece 
cauza în primă instanţă sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad acesteia în a 
cărei circumscripţie se află sediul 
parchetului din care face parte 
procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală. 
 
         Autorizaţia poate fi reînnoită, înainte 
sau după expirarea celei anterioare, în 
aceleaşi condiţii, pentru motive temeinic 
justificate, fiecare prelungire neputând 
depăşi 30 de zile. 
 
 
 

Autori : deputaţii  Mirela Adomnicăi  şi 
Dragoş Ujeniuc. 

 

emită autorizaţia. 
 
 
 
 
 
 
 
     Alin. 4 a fost completat 
în sensul că pe lângă 
prelungire, care presupune 
existenţa unei autorizaţii 
încă valabile, a fost 
introdusă şi ipoteza 
reînnoirii autorizaţiei 
iniţiale care între timp a 
expirat. 
 

9 58            43. La articolul 911, după 
alineatul (4), se introduc două noi 
alineate, alineatele (41) şi (42) şi (43), 
cu următorul cuprins: 
 ‚‚După expirarea autorizării, 
la cererea procurorului, 

43. Se elimină. 
 
               Autor: Comisia juridică 

      Prevederile sunt 
curpinse într-o redactare 
diferită în cadrul altor 
alineate ale art. 911 pentru 
o mai bună sistematizare a 
prevederilor art. 911. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
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judecătorul poate dispune o altă 
autorizare, în condiţiile alin. 1-3. 
 Durata totală a 
interceptărilor şi înregistrărilor 
autorizate, cu privire la aceeaşi 
persoană şi aceeaşi cauză, nu poate 
depăşi 6 luni. 
           Datele înregistrate şi 
conţinutul acestora se aduc la 
cunoştinţă persoanei interceptate 
cu cel puţin 15 zile înainte de 
prezentarea materialului de 
urmărire penală de către 
procuror.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 59       După pct. 52 se introduce un punct 
nou, pct. 53, cu următorul cuprins: 
 
     53. La art. 911, alineatele 5, 6, 7, vor 
avea următorul cuprins: 
 
       „Durata totală a interceptărilor şi 
înregistrărilor autorizate, cu privire la 
aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu 
poate depăşi 180 de zile. 

 
 
 
 
 
 
      Alin. 5 a rezultat ca 
urmare preluării tezei II 
din alin.(4) iar modificarea 
constă în faptul că 
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       Înregistrarea convorbirilor dintre 
avocat şi partea pe care o reprezintă sau 
o asistă în proces nu poate fi folosită ca 
mijloc de probă decât dacă din cuprinsul 
acesteia rezultă date sau informaţii 
concludente şi utile privitoare la 
pregătirea sau săvârşirea de către avocat 
a unei infracţiuni, dintre cele prevăzute la 
alin. 1 şi 2. 
 
 
       Procurorul dispune încetarea 
imediată a interceptărilor şi 
înregistrărilor înainte de expirarea 
duratei autorizaţiei dacă nu mai există 
motivele care le-au justificat, informând 
despre aceasta instanţa care a emis 
autorizaţia. 
              

Autor: deputat Dragoş Ujeniuc. 
 

termenul de 6 luni stabilit 
de Senat a fost transformat 
într-un termen pe zile 
pentru a putea asigura un 
calcul corect al duratei 
totale a autorizaţiei, care 
se compune din însumarea 
unor termene pe zile, 
stabilite de instanţă în 
cazul fiecărei autorizări. 
Alin .6 a fost completat în 
sensul că interceptările 
dintre avocat şi partea pe 
care o reprezintă pot fi 
folosite numai dacă din 
cuprinsul acesteia rezultă 
date sau informaţii 
concludente şi utile 
privitoare la pregătirea sau 
săvârşirea unei infracţiuni, 
dintre cele prevăzute la 
alin. 1 şi 2, de către 
avocat, nu şi în alte cazuri. 
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11 60       După pct. 53 se introduce un punct 
nou, pct. 54, cu următorul cuprins: 
 
 
     54. La art. 911, după alineatul 7 se 
introduc două alineate noi, alin. 8 şi 9, 
care vor avea următorul cuprins: 
 
      La cererea motivată a persoanei 
vătămate, procurorul poate solicita 
judecătorului autorizarea interceptării şi 
înregistrării convorbirilor ori 
comunicărilor efectuate de aceasta prin 
telefon, internet sau alt mijloc electronic 
de comunicare, indiferent de natura 
infracţiunii ce formează obiectul 
cercetării. 
 
               Autor: Comisia juridică 
 
       Autorizarea interceptării şi a 
înregistrării convorbirilor sau 
comunicărilor se face prin încheiere 
motivată, care va cuprinde: indiciile 
concrete şi faptele care justifică măsura; 
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motivele pentru care stabilirea situaţiei 
de fapt sau identificarea ori localizarea 
participanţilor nu poate fi făcută prin 
alte mijloace ori cercetarea ar fi mult 
întârziată; persoana, mijlocul de 
comunicare sau locul supus 
supravegherii; perioada pentru care sunt 
autorizate interceptarea şi înregistrarea.”
 
 

Autori: deputaţii  Eugen Nicolicea şi 
Dragoş Ujeniuc. 

 
 

12 61           La punctul 55, care se referea la 
articolul  912 alineatul 1 , Comisia 
juridică a renunţat la amendament.  
 

 

13 62            44. La articolul 912, 
alineatele 2 şi 3 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 „În caz de urgenţă, când 
întârzierea obţinerii autorizării 
prevăzute în art.911 alin.1 ar aduce 

           56. La articolul 912, alineatele 2 şi 3 
vor avea următorul cuprins: 
 
 
           „În caz de urgenţă, când întârzierea 
obţinerii autorizării prevăzute în art.911 

alin.1 - 2 şi 8 ar aduce grave prejudicii 

    Prin renumerotarea 
textului, punctul 44 va 
deveni punctul 56. 
 
    La alin. 2 se prevede că 
în cazuri urgente, 
procurorul poate autoriza 
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grave prejudicii activităţii de urmărire 
penală, procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală poate 
dispune, cu titlu provizoriu, prin 
ordonanţă motivată, interceptarea şi 
înregistrarea pe bandă magnetică 
sau pe orice alt tip de suport a 
convorbirilor sau comunicărilor, pe o 
durată de cel mult 24 de ore.  
 
 
 
 
 
 
 
           În termen de 48 de ore de la 
expirarea termenului prevăzut în alin. 
2, procurorul prezintă ordonanţa, 
împreună cu suportul pe care sunt 
fixate interceptările şi înregistrările 
efectuate, judecătorului de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa să 
judece cauza în primă instanţă sau de 
la instanţa corespunzătoare în grad 

activităţii de urmărire penală, procurorul 
care efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală poate dispune, cu titlu 
provizoriu, prin ordonanţă motivată, 
interceptarea şi înregistrarea convorbirilor 
sau comunicărilor, pe o durată de cel mult 3 
zile.  
 
 
 

Autor: Comisia juridică 
 
 
 
 

 
      În termen de 48 de ore de la expirarea 
termenului prevăzut în alin.2, procurorul 
prezintă ordonanţa, împreună cu suportul pe 
care sunt fixate interceptările şi 
înregistrările efectuate şi un proces-verbal 
de redare rezumativă a convorbirilor, 
judecătorului de la instanţa căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în primă 
instanţă sau de la instanţa corespunzătoare 

interceptarea şi 
înregistrarea într-un 
termen de 3 zile pentru a 
asigura posibilitatea 
organelor judiciare să 
strângă probele în situaţii 
în care confirmarea şi 
prelungirea autorizaţiei nu 
este posibilă, având în 
vedere locul în care se 
efectuează înregistrarea 
sau programul de 
funcţionare a instanţei (de 
ex. de vineri până luni.) 
 
 
     Suportul original este 
necesar pentru ca prin 
copiere se pot altera 
informaţiile. Experţii au 
nevoie de suportul 
original pentru a stabili 
dacă înregistrările nu sunt 
contrafăcute. 
     La alin.3, textul este 
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acesteia în a cărei circumscripţie se 
află sediul parchetului din care face 
parte procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, în 
vederea confirmării. Judecătorul se 
pronunţă asupra ordonanţei în cel 
mult 24 de ore, prin încheiere 
motivată dată în Camera de 
Consiliu. În cazul în care ordonanţa 
este confirmată iar procurorul a 
solicitat prelungirea autorizării, 
judecătorul va dispune autorizarea pe 
mai departe a interceptării şi 
înregistrării, în condiţiile art.911 
alin.1-3. Dacă judecătorul nu 
confirmă ordonanţa procurorului, el 
trebuie să dispună încetarea de 
îndată a interceptărilor şi 
înregistrărilor şi distrugerea celor 
efectuate.” 
 

în grad acesteia în a cărei circumscripţie se 
află sediul parchetului din care face parte 
procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, în vederea 
confirmării. Judecătorul se pronunţă asupra 
legalităţii şi temeiniciei ordonanţei în cel 
mult 24 de ore, prin încheiere motivată dată 
în camera de consiliu. În cazul în care 
ordonanţa este confirmată iar procurorul a 
solicitat prelungirea autorizării, judecătorul 
va dispune autorizarea pe mai departe a 
interceptării şi înregistrării, în condiţiile 
art.911 alin.1-3 şi 8. Dacă judecătorul nu 
confirmă ordonanţa procurorului, va 
dispune încetarea de îndată a interceptărilor 
şi înregistrărilor, iar cele efectuate vor fi 
şterse sau, după caz, distruse de către 
procuror, încheindu-se în acest sens un 
proces-verbal care se comunică în copie 
instanţei. 
  
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 
 

preluat în varianta 
adoptată de Senat, cu 
adaptarea trimiterilor la 
noua numerotare a 
alineatelor art.911. 
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14 63       După pct. 56 se introduce un punct 
nou, pct. 57, cu următorul cuprins: 
 
           57. La articolul 912, alineatele 4 şi 5 
vor avea următorul cuprins: 
 
     Convorbirile sau comunicările 
interceptate şi înregistrate care nu 
privesc fapta ce formează obiectul 
cercetării sau nu contribuie la 
identificarea ori localizarea 
participanţilor se arhivează la sediul 
parchetului, în locuri speciale, în plic 
sigilat, cu asigurarea confidenţialităţii şi 
pot fi transmise judecătorului sau 
completului învestit cu soluţionarea 
cauzei, la solicitarea acestuia. La 
soluţionarea definitivă a cauzei acestea 
vor fi şterse sau, după caz, distruse de 
către procuror, încheindu-se în acest sens 
un proces-verbal. 
 
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 

 
 
 
 
 
 
    La alin.4, pentru 
respectarea dreptului la 
viaţă privată şi păstrarea 
confidenţialităţii 
conţinutului convorbirilor 
sau comunicărilor care nu 
privesc fapta ce formează 
obiectul cercetării sau 
participanţii, s-a introdus 
obligaţia procurorului de a 
le distruge până la 
terminarea urmăririi 
penale. 
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     Convorbirile sau comunicările 
interceptate şi înregistrate pot fi folosite 
şi în altă cauză penală dacă din cuprinsul 
acestora rezultă date sau informaţii 
concludente şi utile privitoare la 
pregătirea sau săvârşirea unei alte  
infracţiuni dintre cele prevăzute la 
art.911 alin.1 şi 2 .” 
 

Autor: Comisia juridică 
 
 
 
 
 
 

    La alin.5, convorbirile 
sau comunicările 
interceptate şi înregistrate 
pot fi folosite şi în altă 
cauză penală dacă din 
cuprinsul acestora rezultă 
date sau informaţii 
concludente şi utile 
privitoare la pregătirea sau 
săvârşirea unei alte  
infracţiuni dintre cele 
prevăzute la art.911 alin.1 
şi 2, pentru a asigura 
posibilitatea folosirii ca 
probă a unor informaţii 
din care rezultă săvârşirea 
unora din infracţiunile 
prevăzute la art.911 alin.1 
şi 2, care deşi iniţial nu 
erau cunoscute, au fost 
descoperite ulterior în 
timpul cercetării. 
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15 64          45.  La articolul 913, alineatele 
2, 3 şi 5 vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         58.  La articolul 913, alineatele 1 , 2, 
3, 4, 5 şi 6  vor avea următorul cuprins: 
 
      Convorbirile sau comunicările 
interceptate şi înregistrate care privesc 
fapta ce formează obiectul cercetării sau 
contribuie la identificarea ori localizarea 
participanţilor sunt redate integral într-
un proces-verbal de procuror sau de 
lucrătorul din cadrul poliţiei judiciare 
delegat de procuror, în care se 
menţionează autorizaţia dată pentru 
efectuarea acestora, numărul sau 
numerele posturilor telefonice sau alte 
date de identificare a legăturilor între 
care s-au purtat convorbirile ori 
comunicările, numele persoanelor care 
le-au purtat, dacă sunt cunoscute, data şi 
ora fiecărei convorbiri ori comunicări în 
parte şi numărul de ordine al suportului 
pe care se face imprimarea. 
 
 
 
 

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 45 va 
deveni punctul 58. 
 
 
     A fost modificată 
procedura de certificare a 
convorbirilor sau 
comunicărilor care nu mai 
este efectuată de instanţă 
ci de procurorul care 
efectuează sau 
supraveghează urmărirea 
penală, întrucât evaluarea 
informaţiilor obţinute în 
urma interceptărilor şi pe 
care se va întemeia 
acuzarea, trebuie să 
aparţină procurorului, ca şi 
în cazul evaluării tuturor 
celorlalte mijloace de 
probă administrate în faza 
de urmărire penală. În caz 
contrar, pentru identitate 
de raţiune, instanţei ar 
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 „Convorbirile înregistrate 
sunt redate integral în formă scrisă 
în procesul verbal, cu certificarea 
pentru autenticitate de către organul 
de cercetare penală, verificat şi 
contrasemnat de procurorul care 
efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală în cauză. În cazul în 
care procurorul procedează la 
interceptări şi înregistrări, 
certificarea pentru autenticitate se 
face de către acesta. 
Corespondenţele în altă limbă decât 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Procesul-verbal este certificat pentru 
autenticitate de către procurorul care 
efectuează sau supraveghează urmărirea 
penală în cauză. Dacă săvârşirea unor 
infracţiuni are loc prin convorbiri sau 
comunicări care conţin secrete de stat, 
consemnarea se face în procese-verbale 
separate, iar dispoziţiile art. 97 alin. 3 se 
aplică în mod corespunzător. 
Corespondenţele în altă limbă decât cea 
română sunt transcrise în limba română, 
prin intermediul unui interpret.  

 

trebui să i se permită, de 
exemplu, să stabilească şi 
care anume declaraţii de 
martor pot fi folosite ca 
probe şi care nu. O 
asemenea evaluare nu 
poate fi făcută de către 
instanţă în faza de 
urmărire penală, ci doar în 
faza de judecată 
 
 
     La evaluarea 
conţinutului convorbirilor 
interceptate participarea 
părţilor nu este necesară 
întrucât orice convorbire 
pe care procurorul o 
consideră utilă pentru 
aflarea adevărului poate fi 
contrazisă sau combătută 
de orice parte în faza de 
judecată, în contextul 
întregului probatoriu 
administrat în cauză.  
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cea română sunt transcrise în limba 
română, prin intermediul unui 
interpret. La procesul-verbal se 
ataşează banda magnetică sau orice 
alt tip de suport, care conţine 
înregistrarea convorbirii, sigilată 
cu sigiliul organului de urmărire 
penală.  

Până la terminarea urmăririi 
penale, banda magnetică sau orice alt 
tip de suport cu înregistrarea 
convorbirii şi procesul-verbal se 
înaintează judecătorului care, după ce 
ascultă procurorul şi inculpatul şi 
celelalte părţi care  au purtat  
convorbirile înregistrate, hotărăşte 
care dintre informaţiile culese 
prezintă interes în cercetarea şi 
soluţionarea cauzei, încheind un 
proces-verbal în acest sens. 
Convorbirile sau comunicările care 
conţin informaţii secrete de stat nu se 
menţionează în procesul-verbal. Dacă 
săvârşirea unor infracţiuni are loc prin 
convorbiri sau comunicări care conţin 

 
 
 
 
 
 
 
 
         La procesul-verbal se ataşează, în 
plic sigilat, o copie a suportului care 
conţine înregistrarea convorbirii. 
Suportul original se păstrează la sediul 
parchetului, în locuri speciale, în plic 
sigilat, şi va fi pus la dispoziţia instanţei 
la solicitarea acesteia. După sesizarea 
instanţei, copia suportului care conţine 
înregistrarea convorbirii şi copii de pe 
procesele-verbale, se păstrează la grefa 
instanţei, în locuri speciale, în plic sigilat, 
la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau 
completului investit cu soluţionarea 
cauzei. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     Procedura din prezent 
permite accesul fiecărei 
părţi la elementele de viaţă 
privată ale celorlalte părţi. 
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secrete de stat, consemnarea se face 
în procese-verbale separate, iar 
dispoziţiile art. 97 alin.(3) se aplică în 
mod corespunzător. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Judecătorul poate aproba, la 
cererea motivată a părţilor sau a 
apărătorului acestora, consultarea 
părţilor din înregistrare şi din 
transcrierea integrală, depuse la 
grefă, care nu sunt consemnate în 
procesul-verbal, în condiţiile legii” 
 
 
 

 
 
 

 
        La prezentarea materialului de 
urmărire penală, procurorul este obligat 
să prezinte învinuitului sau inculpatului 
procesele verbale în care sunt redate 
convorbirile înregistrate şi să asigure, la 
cerere, ascultarea acestora. 
 
 
 
 
 
       Dacă în cauză s-a dispus o soluţie de 
netrimitere în judecată, procurorul este 
obligat să înştiinţeze despre aceasta 
persoana ale cărei convorbiri sau 
comunicări au fost interceptate şi 
înregistrate. Suportul pe care sunt 
imprimate convorbirile înregistrate se 
arhivează la sediul parchetului, în locuri 
speciale, în plic sigilat, cu asigurarea 
confidenţialităţii, şi se păstrează până la 

 
 
 
 
     La alin.(4) s-a introdus 
obligaţia procurorului de a 
prezenta învinuitului sau 
inculpatului, cu ocazia 
prezentării materialului de 
urmărire penală, procesele 
verbale în care sunt redate 
convorbirile înregistrate şi 
de a asigura, la cerere, 
ascultarea acestora.  
 
     În cazul unei soluţii de 
netrimitere în judecată s-a 
stabilit obligaţia 
procurorului de a înştiinţa 
persoana ale cărei 
convorbiri sau comunicări 
au fost interceptate şi 
înregistrate despre aceasta, 
precum şi obligaţia 
păstrării acestora în 
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împlinirea termenului de prescripţie a 
răspunderii penale pentru fapta ce a 
format obiectul cauzei, când se distrug, 
încheindu-se proces-verbal în acest sens. 
 
 
 
 
      După arhivare, suportul pe care sunt 
imprimate convorbirile înregistrate poate 
fi consultat sau copiat în cazul reluării 
cercetărilor sau în condiţiile prevăzute de 
art. 912 alin. 5 şi numai de către 
procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, iar în 
alte cazuri numai cu autorizarea 
judecătorului. 

 
 

Autor: deputat Sergiu Andon. 
 

condiţii de 
confidenţialitate, în locuri 
speciale, în plic sigilat, 
până la prescrierea 
răspunderii penale, când 
se distrug. 
 
 
     Alin. (6) stabileşte 
condiţii extrem de 
restrictive cu privire la 
accesul la convorbirile 
arhivate, acesta fiind 
permis doar procurorului 
care efectuează sau 
supraveghează urmărirea 
penală, în cauza penală 
redeschisă sau în altă 
cauză penală  care are ca 
obiect fapte despre 
săvârşirea cărora există 
date concludente şi utile în 
conţinutul convorbirilor 
arhivate. 
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16 65          46. La articolul 913, alineatul 
7  se abrogă. 
 

       La articolul 913, alineatul 7 va avea 
următorul cuprins: 
  
     Dacă în cauză instanţa a pronunţat o 
hotărâre de condamnare, achitare sau 
încetare a procesului penal, rămasă 
definitivă, suportul original şi copia 
acestuia se arhivează odată cu dosarul 
cauzei la sediul instanţei, în locuri 
speciale, în plic sigilat, cu asigurarea 
confidenţialităţii. După arhivare, 
suportul pe care sunt imprimate 
convorbirile înregistrate poate fi 
consultat sau copiat numai în condiţiile 
prevăzute de art. 912 alin. 5, cu 
încuviinţarea prealabilă a preşedintelui 
instanţei.” 

 
Autor: Comisia juridică 

         Prin renumerotarea 
textului, punctul 46 va 
deveni punctul 59. 
         Alin.7 stabileşte că 
după soluţionarea 
definitivă a cauzei de către 
instanţă, convorbirile se 
arhivează pentru 
asigurarea 
confidenţialităţii, accesul 
la acestea fiind permis 
numai cu încuviinţarea 
preşedintelui instanţei, 
doar procurorului care 
efectuează sau 
supraveghează urmărirea 
penală în altă cauză penală  
care are ca obiect fapte 
despre săvârşirea cărora 
există date concludente şi 
utile în conţinutul 
convorbirilor arhivate. 
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Motivarea  

17 66       După pct. 59 se introduce un punct 
nou, pct. 60, cu următorul cuprins: 
 
      60. Articolul 914 şi textul marginal vor 
avea următorul cuprins: 
 
     Art.914 - Înregistrarea audio sau video 
în spaţii publice 
          Înregistrarea audio sau video în 
spaţii publice, fără ştiinţa persoanei 
supravegheate, poate fi realizată numai 
cu respectarea următoarelor condiţii: 
     a) există indicii temeinice privind 
pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni 
pentru care acţiunea penală se pune în 
mişcare din oficiu; 
    b) înregistrarea este necesară pentru 
stabilirea situaţiei de fapt sau pentru 
identificarea participanţilor; 
    c) stabilirea situaţiei de fapt sau 
identificarea participanţilor nu poate fi 
făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar 
fi mult  întârziată.  
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 

 
 
 
 
 
 
 
 
       S-a reglementat 
expres o nouă instituţie 
privind înregistrarea audio 
sau video în spaţii publice. 
Autorizaţia se dă pentru 
durata necesară 
înregistrării, dar nu mai 
mult de 60 de zile, de un 
judecător de la instanţa 
căreia i-ar reveni 
competenţa să judece 
cauza în primă instanţă 
sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad 
acesteia în a cărei 
circumscripţie se află 
sediul parchetului din care 
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(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

            Autorizaţia se dă pentru durata 
necesară înregistrării audio,  dar nu mai 
mult de 60 de zile, de procurorul care 
efectuează sau supraveghează urmărirea 
penală. 
 

Autor: Comisia juridică 
 

            Autorizaţia pentru înregistrarea 
audio sau video în spaţiu public va 
cuprinde: indiciile concrete şi faptele care 
justifică măsura; motivele pentru care 
stabilirea situaţiei de fapt sau 
identificarea participanţilor nu poate fi 
făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar 
fi mult întârziată; persoana sau locul 
supus supravegherii; perioada pentru 
care este autorizată înregistrarea. 
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 
            Autorizaţia poate fi reînnoită, 
înainte sau după expirarea celei 
anterioare, în aceleaşi condiţii, pentru 
motive temeinic justificate, fiecare 

face parte procurorul care 
efectuează sau 
supraveghează urmărirea 
penală. 
La alin.(11) s-a prevăzut 
în mod expres că pentru 
localizarea şi urmărirea 
prin G.P.S. sau alte 
mijloace electronice de 
supraveghere este 
necesară autorizaţia 
judecătorului şi 
îndeplinirea celorlalte 
condiţii prevăzute de lege. 
Termenul de 180 de zile 
prevăzut la alin.(6) este 
identic cu cel prevăzut la 
art.911, care a fost stabilit 
în varianta adoptată de 
Senat (6 luni.). 
Termenul de 6 luni stabilit 
de Senat a fost transformat 
într-un termen pe zile 
pentru a putea asigura un 
calcul corect al duratei 
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prelungire neputând depăşi 30 de zile. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
            Durata totală a înregistrărilor 
autorizate, cu privire la aceeaşi persoană 
şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi 360 de 
zile. 
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 
            Procurorul, din oficiu sau la 
sesizarea lucrătorilor de poliţie judiciară, 
dispune încetarea imediată a 
înregistrărilor înainte de expirarea 
duratei autorizaţiei, dacă nu mai există 
motivele care le-au justificat. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
            Înregistrările sunt efectuate de 
procuror sau de lucrători din cadrul 
poliţiei judiciare delegaţi de procurorul 
care efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală, sub conducerea şi 

totale a autorizaţiei, care 
se compune din însumarea 
unor termene pe zile, 
stabilite de instanţă în 
cazul fiecărei autorizări.] 
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iniţial 
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Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

controlul acestuia. Înregistrările care nu 
privesc fapta ce formează obiectul 
cercetării sau nu contribuie la 
identificarea participanţilor vor fi şterse 
până la soluţionarea definitivă a cauzei,  
încheindu-se în acest sens un proces-
verbal.  
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 
           Înregistrările audio sau video pot fi 
folosite şi în altă cauză penală dacă din 
cuprinsul acestora rezultă date sau 
informaţii concludente şi utile privitoare 
la pregătirea sau săvârşirea unei alte  
infracţiuni. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
           Procedura de certificare a 
înregistrărilor audio sau video efectuate 
în spaţii publice este cea prevăzută de art. 
913.  
 

Autor: Comisia juridică 
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(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

           Dispoziţiile prezentului articol se 
aplică şi în cazul: 
   a)  înregistrărilor audio sau video 
realizate într-un loc privat dacă există 
acordul scris al persoanei care îl deţine 
ori îl foloseşte; 
   b) localizării şi urmăriri prin G.P.S. sau 
alte mijloace electronice de supraveghere.
 

Autor: Comisia juridică 
 
           Prin spaţiu public se înţelege orice 
loc care prin natura sau destinaţia sa este 
accesibil publicului. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
          Realizarea de înregistrări audio sau 
video în alte locuri decât cele prevăzute în 
alin. 11, fără ştiinţa persoanei 
supravegheate, se efectuează conform 
dispoziţiilor prevăzute în art. 911-913.” 
 

Autor: Comisia juridică 
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18 67       După pct. 60 se introduce un punct 
nou, pct. 61, cu următorul cuprins: 
 
     61. Articolul 915 şi textul marginal vor 
avea următorul cuprins: 
 
     „Art.915 - Înregistrarea audio sau video 
prin intermediul unei persoane 
 
     „ Înregistrarea audio sau video prin 
intermediul unei persoane, care are 
asupra sa dispozitive de înregistrare 
audio sau video, poate fi realizată, cu 
respectarea următoarelor condiţii: 
   a) există date sau indicii temeinice 
privind pregătirea sau săvârşirea unei 
infracţiuni contra siguranţei naţionale 
prevăzute de Codul penal şi de alte legi 
speciale, infracţiuni de trafic de 
stupefiante, trafic de arme, trafic de 
persoane, acte de terorism, spălare a 
banilor, falsificare de monede sau alte 
valori, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea 
şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Se reglementează o 
instituţie nouă, respectiv 
înregistrarea audio sau 
video prin intermediul 
unei persoane care are 
asupra sa dispozitive de 
înregistrare audio sau 
video. S-au prevăzut 
condiţii mai restrictive, 
autorizaţia fiind 
condiţionată de existenţa 
infracţiunilor expres 
prevăzute la alin.(1) lit.a) 
şi numai dacă există 
acordul scris al persoanei, 
iar accesul persoanei în 
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modificările şi completările ulterioare ori 
a altei infracţiuni pentru care legea 
prevede pedeapsa închisorii de 10 ani sau 
mai mare; 
  b) interceptarea şi înregistrarea se 
impun pentru stabilirea situaţiei de fapt 
sau identificarea participanţilor nu poate 
fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea 
ar fi mult întârziată; 
 c) există acordul scris al persoanei prin 
intermediul căreia urmează să se 
realizeze înregistrarea; 
 d) accesul persoanei în locul în care va 
realiza înregistrarea să nu contravină 
legii. 
 
         Autorizaţia se dă pentru durata 
necesară înregistrării, dar nu mai mult de 
60 de zile, de procurorul care efectuează 
sau supraveghează urmărirea penală. 
 

Autor: deputat Sergiu Andon 
 

          Autorizaţia pentru înregistrarea 
audio sau video în spaţiu public va 

locul în care va realiza 
înregistrarea să nu 
contravină legii. 
Autorizarea de către 
procuror a interceptării 
este permisă numai în 
cazul în care aceasta se 
efectuează de un martor 
sau altă persoană, în cazul  
în care persoana prin 
intermediul căreia se 
efectuează înregistrarea 
audio sau video are 
calitatea de lucrător de 
poliţie, autorizarea se dă 
de judecător. 
 
 
 



 36

Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
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cuprinde: indiciile concrete şi faptele care 
justifică măsura; motivele pentru care 
stabilirea situaţiei de fapt sau 
identificarea participanţilor nu poate fi 
făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar 
fi mult întârziată; persoana sau locul 
supus supravegherii; perioada pentru 
care este autorizată înregistrarea. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
          Autorizaţia poate fi reînnoită, 
înainte sau după expirarea celei 
anterioare, în aceleaşi condiţii, pentru 
motive temeinic justificate, fiecare 
prelungire neputând depăşi 30 de zile. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
         Durata totală a înregistrărilor 
autorizate, cu privire la aceeaşi persoană 
şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi 180 de 
zile. 
 

Autor: Comisia juridică 
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(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

       Procurorul, din oficiu sau la sesizarea 
lucrătorilor de poliţie judiciară, dispune 
încetarea imediată a înregistrărilor 
înainte de expirarea duratei autorizaţiei, 
dacă nu mai există motivele care le-au 
justificat. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
         Înregistrările sunt efectuate de 
procuror sau de lucrători din cadrul 
poliţiei judiciare delegaţi de procurorul 
care efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală, sub conducerea şi 
controlul acestuia. Înregistrările care nu 
privesc fapta ce formează obiectul 
cercetării sau nu contribuie la 
identificarea participanţilor vor fi şterse 
până la soluţionarea definitivă a cauzei,  
încheindu-se în acest sens un proces-
verbal.  
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
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         Înregistrările audio sau video pot fi 
folosite şi în altă cauză penală dacă din 
cuprinsul acestora rezultă date sau 
informaţii concludente şi utile privitoare 
la pregătirea sau săvârşirea unei alte  
infracţiuni. 
 

Autor: Comisia juridică 
 
         Procedura de certificare a 
înregistrărilor audio sau video efectuate 
în spaţii publice este cea prevăzută de art. 
913.  
 

Autor: Comisia juridică 
 

19 68       După pct. 61 se introduce un punct 
nou, pct. 62, cu următorul cuprins: 
 
     62. Articolul 916  va avea următorul 
cuprins: 
 
     „Art.916 - Verificarea mijloacelor de 
probă 
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Motivarea  

   „ Mijloacele de probă prevăzute în 
prezenta secţiune pot fi supuse expertizei 
tehnice la cererea procurorului, a 
părţilor sau din oficiu. 
    Înregistrările prevăzute în prezenta 
secţiune, efectuate de părţi sau de alte 
persoane, constituie mijloace de probă 
când acestea privesc propriile convorbiri 
sau comunicări pe care le-au purtat cu 
terţii. Orice alte înregistrări pot constitui 
mijloace de probă dacă nu sunt interzise 
de lege.” 
    

Autor: Comisia juridică 
 

     Se prevede că 
înregistrările prevăzute în 
prezenta secţiune, 
efectuate de părţi sau alte 
persoane, constituie 
mijloace de probă când 
acestea privesc propriile 
convorbiri sau comunicări 
pe care le-au purtat cu 
terţii. 

20 72           După pct. 65 se introduce un punct 
nou, pct. 66, cu următorul cuprins: 
 
         66. La articolul 104, după alineatul 
4 se introduce un alineat nou,  alin. 5 cu 
următorul cuprins: 
 
      “Este interzisă efectuarea în acelaşi 
timp cu percheziţia a oricăror acte 
procedurale care prin natura lor 

 
 
 
 
 
 
 
        Exercitarea la parchet 
pentru a da declaraţii , 
situaţie în care persoana 
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împiedică persoana la care se face 
percheziţia să participe la percheziţie.” 
 

Autor : deputat Eugen Nicolicea 
 
 
 

respectivă nu este nici 
reţinută , nici arestată 
pentru a se aplica 
dispoziţiile art. 104 alin.4 
ca să fie adusă la 
percheziţie, dar in acest 
caz fiind prezentă în alt 
loc (la parchet) este 
împiedicată să participe la 
percheziţie. 
 

21 86       La punctul 80, care se referea la 
articolul 145 alin.11, Comisia a renunţat 
la amendament.  
 

 

22 87    
 
 
 
    În cursul urmăririi penale, durata 
măsurii prevăzute în alin. 1 nu poate 
depăşi 30 de zile, afară de cazul când 
ea este prelungită în condiţiile legii. 
Măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea poate fi prelungită în 

     81. La articolul 145, alineatele 2 şi 21 
vor avea următorul cuprins: 
 
 
     În cursul urmăririi penale, durata măsurii 
prevăzute în alin. 1 nu poate depăşi 30 de 
zile, afară de cazul când ea este prelungită 
în condiţiile legii. Măsura obligării de a nu 
părăsi localitatea poate fi prelungită în 
cursul urmăririi penale, în caz de necesitate 

 
 
 
 
     Pentru eficientizarea 
urmăririi penale, s-a 
prevăzut că prelungirea 
măsurii în cursul urmăririi 
penale se dispune de 
procuror. 
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cursul urmăririi penale, în caz de 
necesitate şi numai motivat. 
Prelungirea se dispune de 
judecătorul de la instanţa căreia i-
ar reveni competenţa să judece 
cauza în fond, fiecare prelungire 
neputând să depăşească 30 de zile. 
Dispoziţiile art.159 alin. 2 şi 7 - 9 se 
aplică în mod corespunzător. 
Învinuitul sau inculpatul este citat 
în faţa judecătorului. Durata 
maximă a măsurii prevăzute în alin.1, 
în cursul urmăririi penale, este de un 
an. În mod excepţional, când 
pedeapsa prevăzută de lege este 
detenţiunea pe viaţă sau închisoarea 
de 10 ani ori mai mare, durata 
maximă a obligării de a nu părăsi 
localitatea este de 2 ani. 
 
 Copia ordonanţei procurorului 
sau, după caz, a încheierii 
judecătorului ori a instanţei de 
judecată se comunică, în aceeaşi zi, 
învinuitului sau inculpatului, secţiei 

şi numai motivat. Prelungirea se dispune de 
procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală, fiecare 
prelungire neputând să depăşească 30 de 
zile. Dispoziţiile art. 1402 se aplică în mod 
corespunzător. Durata maximă a măsurii 
prevăzute în alin. 1 în cursul urmăririi 
penale este de un an. În mod excepţional, 
când pedeapsa prevăzută de lege este 
detenţiunea pe viaţă sau închisoarea de 10 
ani ori mai mare, durata maximă a obligării 
de a nu părăsi localitatea este de 2 ani. 
 
 

Autor: Comisia juridică 
 
 
 
 
 
           Copia ordonanţei procurorului sau, 
după caz, a încheierii judecătorului ori a 
instanţei de judecată se comunică, în aceeaşi 
zi, învinuitului sau inculpatului, secţiei de 
poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Copia actului prin care 
se dispune măsura se 
comunică şi jandarmeriei, 
poliţiei comunitare şi altor 
instituţii, pentru a facilita 
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de poliţie în a cărei rază teritorială 
locuieşte acesta, organelor 
competente să elibereze paşaportul, 
precum şi organelor de frontieră. 
Organele în drept refuză eliberarea 
paşaportului sau, după caz, ridică 
provizoriu paşaportul pe durata 
măsurii.” 
 
 

acesta, jandarmeriei, poliţiei comunitare, 
organelor competente să elibereze 
paşaportul, organelor de frontieră, precum 
şi altor instituţii, în vederea asigurării 
respectării obligaţiilor impuse de organul 
judiciar. Organele în drept refuză eliberarea 
paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu 
paşaportul pe durata măsurii.” 
 
 

Autor: Comisia juridică 
 

executarea în bune 
condiţii a obligaţiilor 
impuse. 

23 93 Condiţiile şi 
cazurile în 
care se 
dispune 
arestarea 
inculpatului 

        62. Articolul 148 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
        „Art.148.- Măsura 
arestării preventive a 
inculpatului poate fi 
luată dacă sunt 
întrunite condiţiile 
prevăzute în art.143 şi 
există vreunul dintre 
următoarele cazuri:  

Condiţiile şi 
cazurile în care 
se dispune 
arestarea 
inculpatului 

        87. Articolul 148 va 
avea următorul cuprins: 
 
 
        „Art.148.-  Text 
nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 62 va 
deveni punctul 87. 
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       a) inculpatul a 
fugit ori s-a ascuns, în 
scopul de a se sustrage 
de la urmărire sau de la 
judecată, ori există 
date certe că va 
încerca să fugă sau să 
se sustragă în orice 
mod de la urmărirea 
penală, de la judecată 
ori de la executarea 
pedepsei; 
 
 
 
       b) există date 
certe că inculpatul 
încearcă să 
zădărnicească în mod 
direct sau indirect 
aflarea adevărului prin 
influenţarea unei părţi, 
a unui martor sau 
expert, ori prin 

 
 

a) inculpatul a fugit 
ori s-a ascuns, în scopul de 
a se sustrage de la urmărire 
sau de la judecată, ori există 
date că va încerca să fugă 
sau să se sustragă în orice 
mod de la urmărirea penală, 
de la judecată ori de la 
executarea pedepsei; 
 
 

Autor : deputat Daniel 
Buda 

 
     b) există date că 
inculpatul încearcă să 
zădărnicească în mod direct 
sau indirect aflarea 
adevărului prin influenţarea 
unei părţi, a unui martor sau 
expert, ori prin distrugerea, 
alterarea sau sustragerea 
mijloacelor materiale de 

 
     Pentru a se evita 
îngreunarea desfăşurării 
procesului penal din lipsa 
datelor certe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Enumearea anterioară 
este acoperitoare. 
 
     „Săvărşirea” faptei 
presupune o certitudine, 
spre deosebire de 
„pregătire” care conţine şi 
elementul incert. 
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Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

distrugerea, alterarea 
sau sustragerea 
mijloacelor materiale 
de probă sau prin alte 
asemenea fapte; 
 
 
 
 
       c) există date 
certe că inculpatul va 
săvârşi o nouă 
infracţiune; 
 

 
 

 
 
       d) inculpatul a 
săvârşit cu intenţie o 
nouă infracţiune;   
 
       e) există date 
certe că inculpatul 
exercită presiuni asupra 

probă; 
 

Autori : deputaţii Dragoş 
Ujeniuc, George Băeşu, 
András-Levente Máté şi 

Daniel Buda 
 
 
 
    c) există date că 
inculpatul pregăteşte 
săvârşirea unei noi 
infracţiuni; 
 
Autori : deputaţii  Dragoş 

Ujeniuc şi Daniel Buda 
 
 
    d) Text nemodificat. 
 
 
 
    e) există date că 
inculpatul exercită presiuni 
asupra persoanei vătămate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    Se impune reunirea lit.f) 
cu g) întrucât, pentru a 
constitui temei de arestare 
preventivă, săvârşirea unei 
infracţiuni trebuie 
cumulată cu existenţa unei 
stări de pericol a 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

persoanei vătămate sau 
că încearcă o înţelegere 
frauduloasă cu aceasta; 
 
 
 
 
       f) inculpatul a 
săvârşit o infracţiune 
pentru care legea 
prevede pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă sau 
pedeapsa închisorii mai 
mare de 15 ani; 
 
 
 
 
 
 
 
       g) există date 
certe că lăsarea sa în 
libertate prezintă un  
pericol concret pentru 

sau că încearcă o înţelegere 
frauduloasă cu aceasta; 
 

Autor : deputat Daniel 
Buda 

 
      f) inculpatul a săvârşit o 
infracţiune pentru care legea 
prevede pedeapsa 
detenţiunii pe viaţă sau 
pedeapsa închisorii mai 
mare de 4 ani şi există 
probe că lăsarea sa în 
libertate prezintă un 
pericol concret pentru 
ordinea publică. 
 
 

Autor : deputat Mirela 
Adomnicăi 

 
     g)  Se elimină. 
 

Autor : deputat George 
Băeşu 

învinuitului sau 
inculpatului. 
 
      Necesitatea corelării 
textului cu modificările 
aferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Necesitatea corelării 
textului cu modificările 
aferente. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

ordinea publică. 
 
         În cazurile 
prevăzute la alin.1 
lit.a)-e) şi g), măsura 
arestării preventive a 
inculpatului poate fi 
luată numai dacă 
pedeapsa prevăzută de 
lege este detenţiunea 
pe viaţă sau închisoare 
mai mare de 4 ani.” 
 

 
 
     În cazurile prevăzute la 
alin.1 lit.a)-e), măsura 
arestării preventive a 
inculpatului poate fi luată 
numai dacă pedeapsa 
prevăzută de lege este 
detenţiunea pe viaţă sau 
închisoare mai mare de 4 
ani.” 
 

Autor : deputat Mirela 
Adomnicăi 

 
24 118           84. La articolul 171, 

alineatele 2 şi 41 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
  „Asistenţa juridică este 
obligatorie când învinuitul sau 
inculpatul este minor, internat într-un 
centru de reeducare sau într-un 
institut medical educativ, când este 

    110. La articolul 171, alineatele 2 şi 41 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
      Text nemodificat. 
 
 
 
 
 

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 84 va 
deveni punctul 110 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

reţinut sau arestat chiar în altă cauză, 
când faţă de acesta a fost dispusă 
măsura de siguranţă a internării 
medicale sau obligarea la tratament 
medical chiar în altă cauză, ori când 
organul de urmărire penală sau 
instanţa apreciază că învinuitul ori 
inculpatul nu şi-ar putea face singur 
apărarea, precum şi în alte cazuri 
prevăzute de lege. 
 
               
…………………………………… 
 Când asistenţa juridică este 
obligatorie, dacă apărătorul ales nu se 
prezintă la data stabilită pentru 
efectuarea unui act de urmărire penală 
sau la termenul de judecată fixat şi 
nici nu asigură substituirea, pleacă 
sau refuză să efectueze apărarea, 
organul judiciar desemnează un 
apărător din oficiu care să-l 
înlocuiască, acordându-i timpul 
necesar pentru pregătirea apărării.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Când asistenţa juridică este obligatorie, 
dacă apărătorul ales nu se prezintă 
nejustificat la data stabilită pentru 
efectuarea unui act de urmărire penală sau la 
termenul de judecată fixat şi nici nu asigură 
substituirea, pleacă sau refuză să efectueze 
apărarea, organul judiciar ia măsuri pentru 
desemnarea unui apărător din oficiu care 
să-l înlocuiască, acordându-i timpul necesar 
pentru pregătirea apărării. În cursul 
judecăţii, după începerea dezbaterilor, 
când asistenţa juridică este obligatorie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Trebuie ca termenele 
minime prevăzute în CPP 
pentru pregătirea apărării 
să fie stabilite precis , în 
caz contrar există 
posibilitatea ca apărarea 
făcută de apărătorul din 
oficiu să fie formală, fără 
pregătire temeinicăiar 
procesul nu va mai fi un 
proces echitabil. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

dacă apărătorul ales lipseşte, nejustificat, 
la termenul de judecată şi nu asigură 
substituirea, instanţa ia măsuri pentru 
desemnarea unui apărător din oficiu care 
să-l înlocuiască, acordând un termen de 
minimum 3 zile pentru pregătirea 
apărării. 
 
Autori : deputaţii  Eugen Nicolicea, András-

Levente Máté, Gheorghe Gabor, Dragoş 
Ujeniuc şi Augustin Zegrean.. 

 
25 136           La punctul 127, care se referea la 

introducerea unui articol nou, art. 1971, 
Comisia a renunţat la amendamentul 
domnului deputat Eugen Nicolicea   
 

       

26 142         101. La articolul 209, 
alineatele 5 şi 6 se abrogă. 

      133. Text nemodificat. 
 
 
 

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 101 va 
deveni punctul 133. 

27 152          După pct. 142 se introduce un punct 
nou, pct. 143, cu următorul cuprins : 
 
        143. La articolul 228, după alineatul 

      Sunt precizari necesare 
şi foarte importante. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

1 se introduce un alineat nou alin. 11,  cu 
următorul cuprins: 
 
     “Rezoluţia de începere a urmăririi 
penale va cuprinde data şi ora la care s-a 
dispus începerea urmăririi penale şi va fi 
înregistrată  într-un registru special .” 
 
Autori : deputaţii  Eugen Nicolicea, András-
Levente Máté, Petre Ungureanu, Gheorghe 

Gabor, Dragoş Ujeniuc şi Augustin 
Zegrean.  

 
28 161          117. La articolul 264, alineatul 

4 va avea următorul cuprins: 
 
           „Procurorul înaintează, de 
îndată, rechizitoriul împreună cu 
dosarul cauzei conducătorului 
parchetului care, în termen de 24 de 
ore în cauzele cu arestaţi preventiv 
sau în termen de 5 zile în celelalte 
cauze, verifică legalitatea soluţiei 
adoptate. Dacă până la expirarea 
acestor termene rechizitoriul nu a fost 

      152. La articolul 264, alineatul 4 va 
avea următorul cuprins: 
 
      „Procurorul înaintează, de îndată, 
rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei 
conducătorului parchetului care, în termen 
de 48 de ore în cauzele cu arestaţi preventiv 
sau în termen de 20 zile în celelalte cauze, 
verifică legalitatea şi temeinicia soluţiei 
adoptate. Dacă până la expirarea acestor 
termene rechizitoriul nu a fost infirmat, 
acesta se înaintează instanţei competente, 

      Prin renumerotarea 
textului, punctul 117 va 
deveni punctul 152. 
    Pentru a se evita 
tergiversarea de către 
procurorul şef a verificării 
legalităţii şi temeiniciei 
soluţiei şi 
responsabilizarea acestuia 
de a se pronunţa într-un 
termen cât mai scurt, sub 
sancţiunea confirmării 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

infirmat, acesta se înaintează instanţei 
competente, în baza adresei semnate 
de procurorul care a întocmit 
rechizitoriul, împreună cu dosarul 
cauzei şi cu un număr necesar de 
copii de pe rechizitoriu pentru a fi 
comunicat inculpaţilor aflaţi în stare 
de deţinere.” 
 

împreună cu dosarul cauzei şi cu un număr 
necesar de copii de pe rechizitoriu pentru a 
fi comunicate inculpaţilor aflaţi în stare de 
deţinere.” 
 

Autor: Comisia juridică 
 

tacite a rechizitoriului. 

29 162           118. La articolul 264, după 
alineatul 4 se introduce un nou 
alineat, alin. 5, cu următorul 
cuprins: 
 „În cazul în care rechizitoriul 
este întocmit de către conducătorul 
parchetului, acesta împreună cu 
dosarul cauzei se înaintează 
procurorului ierarhic superior. 
Dispoziţiile alin.4 se aplică în mod 
corespunzător.” 

      153. Text nemodificat. 
  

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 118 va 
deveni punctul 153. 

30 167  
 
 
 
 

       123. După 
articolul 2781 se 
introduce un articol 
nou, art.2782, cu 
următorul cuprins: 

 
  

     123 . Se elimină. 
 
 
 Autor: Comisia juridică 
 

     Curtea Constituţională 
a declarat prezentul text 
neconstituţional. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

 
Plângerea 
procurorului 
împotriva 
actelor 
procesuale 
infirmate 

 
  „Art.2782 - 
Procurorul care 
efectuează sau 
supraveghează 
urmărirea penală 
poate face plângere 
împotriva ordonanţei 
prin care i-a fost 
infirmat un act 
procesual de către 
procurorul ierarhic 
superior la 
judecătorul de la 
instanţa căreia i-ar 
reveni competenţa să 
judece cauza în primă 
instanţă. 
 
  Plângerea se 
face de procuror în 
termen de 24 de ore 
de la data când i-a 
fost comunicată 
ordonanţa de 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

infirmare, însă numai 
până la data sesizării 
instanţei cu judecarea 
cauzei. 
  În termen de 
24 de ore de la 
primirea plângerii, 
judecătorul va 
solicita, prin adresă, 
dosarul cauzei, care 
va fi trimis de parchet 
în 24 de ore de la 
primirea adresei.  
  Procurorul 
care a formulat 
plângerea şi 
procurorul a cărui 
dispoziţie este atacată 
se citează. 
Neprezentarea 
acestora nu împiedică 
soluţionarea 
plângerii. 
  Soluţionarea 
plângerii se face în 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

camera de consiliu în 
48 de ore de la 
primirea dosarului. 
  Judecătorul, 
soluţionând 
plângerea, verifică 
ordonanţa atacată pe 
baza lucrărilor şi a 
materialului din 
dosarul cauzei şi a 
oricăror înscrisuri 
întocmite anterior 
infirmării, care îi sunt 
prezentate. 
  Judecătorul 
pronunţă una dintre 
următoarele soluţii: 
  a)respinge 
plângerea, prin 
sentinţă, ca tardivă 
sau inadmisibilă, ori 
ca nefondată, 
menţinând ordonanţa 
atacată; 
     b) admite 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

plângerea, prin 
sentinţă şi 
desfiinţează 
ordonanţa atacată; 
     c) admite 
plângerea, prin 
încheiere, desfiinţează 
ordonanţa de 
infirmare a 
rechizitoriului şi 
reţine cauza spre 
judecare, în complet 
legal constituit. În 
acest caz, actul de 
sesizare a instanţei îl 
constituie 
rechizitoriul a cărui 
infirmare a fost 
desfiinţată. 
       Hotărârea 
judecătorului este 
definitivă.” 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

31 187          139.  Articolul 333 se abrogă. 
 

     178. Text nemodificat. 
  

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 139 va 
deveni punctul 178. 

32 222 ‚‚Soluţii şi 
chestiuni 
complementare 
 

         173. Articolul 
38516 va avea 
următorul cuprins: 
      „Art.38516. - 
Când instanţa de 
recurs casează 
hotărârea şi reţine 
cauza spre 
rejudecare potrivit 
art.38515 pct.2 lit.d), 
se pronunţă prin 
decizie şi asupra 
probelor ce urmează 
a fi administrate, 
fixând termen 
pentru rejudecare. 
La termenul fixat 
pentru rejudecare, 
instanţa este 
obligată să 
procedeze la 
ascultarea 

     212. Text nemodificat. 
  

     Prin renumerotarea 
textului, punctul 173 va 
deveni punctul 212. 
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Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

inculpatului prezent, 
potrivit dispoziţiilor 
cuprinse în partea 
specială, titlul II, 
capitolul II, atunci 
când acesta nu a 
fost ascultat la 
instanţele de fond şi 
apel, precum şi 
atunci când aceste 
instanţe nu au 
pronunţat împotriva 
inculpatului o 
hotărâre de 
condamnare. 
         Dispoziţiile 
art.380 şi art.381 se 
aplică în mod 
corespunzător.’’ 
 

33                    --------------------------      După pct. 173 se introduce un punct 
nou, pct. 1731, cu următorul cuprins : 
 
     La articolul 38517, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alin.(6), cu 

1. Este  necesar  ca 
partea  din hotărâre care  
nu  a fost  casată  fiind  
definitivă,  să  fie  pusă în 
executare  de  îndată. 
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crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

următorul cuprins: 
„(6) Partea din hotărâre care nu a fost 
casată rămâne definitivă şi devine 
executorie la data pronunţării hotărârii 
instanţei de recurs.” 
 

Autori : deputaţii Petre Ungureanu, 
Gheorghe Gabor şi Augustin Zegrean 

 
34 243                 ------------------------       La punctul 242, după articolul 4799 se 

introduce un nou articol, art.4799a, cu 
următorul cuprins: 
 
    „Art.4799a - Punerea în executare a 
pedepsei complementare a dizolvării 
persoanei juridice 
     O copie de pe dispozitivul hotărârii de 
condamnare prin care s-a aplicat 
pedeapsa dizolvării persoanei juridice se 
comunică, la data rămânerii definitive, 
instanţei civile competente, care deschide 
procedura de lichidare şi desemnează 
lichidatorul din rândul  practicienilor în 
insolvenţă autorizaţi potrivit legii. 
Remunerarea lichidatorului se face din 

       Prin amendamentele 
la Legea privind 
modificarea şi 
completarea Codului penal 
se propune introducerea 
pedepsei complementare a 
dizolvării persoanei 
juridice. Textul se 
regăseşte şi în varianta 
proiectului adoptată de 
Guvern. 
Pedeapsa complementară 
a dizolvării persoanei 
juridice trebuie să se 
regăsească şi în materie 
penală, nu doar în materie 
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crt. 

Nr.poziţiei 
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iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

averea persoanei juridice sau, în cazul 
lipsei acesteia, din fondul de lichidare 
constituit potrivit legii.  
     O copie de pe dispozitivul hotărârii de 
condamnare se comunică, la data 
rămânerii definitive, organului care a 
autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi 
organului care a înregistrat persoana 
juridică, pentru a lua măsurile necesare. 
 

Autor : Comisia juridică. 
 

contravenţională (OG 
nr.2/2001).   

35 246 Punerea în 
executare a 
pedepsei 
complementare 
a interzicerii 
accesului la 
anumite resurse 
financiare 
 

Art.47912 – O 
copie de pe 
dispozitivul 
hotărârii de 
condamnare prin 
care s-a aplicat 
persoanei juridice 
pedeapsa 
interzicerii 
accesului la 
anumite resurse 
financiare se 
comunică, la data 

Punerea în 
executare a 
pedepsei 
complementare 
a închiderii unor 
puncte de lucru  
 

„Art.47912 - O 
copie de pe dispozitivul 
hotărârii de condamnare 
prin care s-a aplicat 
persoanei juridice 
pedeapsa închiderii unor 
puncte de lucru se 
comunică, la data 
rămânerii definitive, 
organului care a 
autorizat înfiinţarea 
persoanei juridice şi 
organului care a 
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Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

rămânerii 
definitive, Băncii 
Naţionale a 
României, 
Comisiei Naţionale 
a Valorilor 
Mobiliare şi 
Comisiei de 
Supraveghere a 
Asigurărilor. 

 
 
         O copie de pe 
dispozitivul 
hotărârii de 
condamnare prin 
care s-a aplicat 
persoanei juridice 
pedeapsa 
interzicerii 
accesului la 
anumite resurse 
financiare se 
comunică, la data 
rămânerii 

înregistrat persoana 
juridică, pentru a lua 
măsurile necesare.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Se elimină. 

 
Autor: deputat Cornel 

Ştirbeţ. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Eliminarea acestui text 
se impune întrucât, prin 
proiectul de modificare a 
Codului penal pedeapsa 
complementară a 
interzicerii accesului la 
anumite resurse financiare 
şi se înlocuieşte cu 
pedeapsa închiderii unor 
puncte de lucru ale 
persoanei juridice. 
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Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
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definitive, 
organului care a 
autorizat 
înfiinţarea 
persoanei juridice 
şi organului care a 
înregistrat 
persoana juridică, 
pentru a lua 
măsurile necesare. 

 
 
 

36 255          Art.II – (1). Articolul 221 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2002 privind Parchetul Naţional 
Anticorupţie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.244 
din 11 aprilie 2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.503/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare se abrogă. 
   (2). Alineatele (1), (2) şi (3) 
ale articolului 20 din Legea 
nr.508/2004 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 

     Art. II  -  Text nemodificat. 
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iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

Criminalitate Organizată şi Terorism, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1089 din 23 
noiembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare se abrogă. 

 

37 256  Art.III.- (1) Prezenta lege 
intră în vigoare la 30 de zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, iar prevederile 
privind persoana juridică, la data 
intrării în vigoare a normelor 
corespunzătoare din Codul penal. 
 
 (2) Cauzele aflate în curs de 
urmărire penală sau de judecată la 
parchetele ori instanţele militare la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, date în competenţa parchetelor 
sau instanţelor civile, vor continua să 
fie urmărite ori judecate de parchetele 
sau instanţele militare. 
 
 (3) Cauzele aflate în curs de 
judecată la data intrării în vigoare a 
prezentei legi vor continua să fie 

Art.III. - (1) Text nemodificat. 
 
 
 

         
 

 



 62

Nr. 
crt. 

Nr.poziţiei 

din 

raportul 

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

judecate de instanţele competente, 
potrivit dispoziţiilor aplicabile 
anterior acestei date. În caz de 
admitere a apelului sau a recursului, 
dacă se dispune desfiinţarea sau, după 
caz, casarea hotărârii şi rejudecarea 
cauzei, aceasta se va judeca de 
instanţa competentă, potrivit 
prezentei legi. 
 
 (4) Cauzele aflate în curs de 
urmărire penală la data intrării în 
vigoare a prezentei legi vor fi 
urmărite de organele de urmărire 
penală competente potrivit acestei 
legi. Actele şi lucrările efectuate 
potrivit legii anterioare, până la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
rămân valabile. 

 
               Prin eliminarea unor puncte şi introducerea altora, se va dispune renumerotarea punctelor din 
raportul iniţial. 


