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     R A P O R T   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 
533/2009 din 2 noiembrie 2009, înregistrată sub nr.31/984 din 3 noiembrie 2009. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 401 din 27 aprilie 2009. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1330 din 25 mai 
2009, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Cu adresa nr. 558 din     
3 martie 2010, Guvernul a transmis Comisiei juridice un punct de vedere 
revizuit, prin care susţine adoptarea unui act normativ în domeniul supus 
reglementării, sub rezerva însuşirii anumitor observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 25/697 
din 25 noiembrie 2009. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în scopul îmbunătăţirii 
reglementărilor referitoare la munca prestată de persoanele condamnate la pedepse 
privative de libertate.  



În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă împreună cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, trimis cu 
adresa nr. PL-x 694 din 16 decembrie 2009 şi înregistrată sub nr. 31/1182 din       
17 decembrie 2009. 

Membrii Comisiei juridice au examinat iniţiativele legislative 
susmenţionate pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în 
şedinţa din 24 martie 2010. În urma analizării celor două iniţiative legislative, 
membrii Comisiei juridice au hotărât să reţină proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 
694/2009) ca fiind iniţiativă de bază, urmând ca pentru propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.275/2006 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
(Pl-x 533/2006) să se întocmească un raport de respingere, şi unele dintre 
prevederile pe care aceasta le conţine să fie considerate amendamente la iniţiativa 
legislativă propusă spre adoptare.  

La dezbaterea celor două iniţiative legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, doamna Rodica Constantinovici – secretar de stat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Marian Stancovici – director general şi doamna Manuela Pieleanu 
– şef serviciu din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 15 deputaţi. 

În urma examinării celor două iniţiative legislative şi a opiniilor 
exprimate de către membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât,                   
cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 
                            PREŞEDINTE,                                      SECRETAR,                                     
                             Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE
  
           
 
 
 
  Consilier parlamentar, 
      Nicoleta Grecu 
 

 2


	      Nicoleta Grecu

		2010-03-29T08:13:21+0300
	Florica D. Manole




