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BIROUL PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 
                Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse 

de organele judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa PL-x 124 din 7 

mai 2013. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 
                         PREŞEDINTE, 

 
Bogdan Liviu CIUCĂ 

SECRETAR 
 

Theodor Catalin NICOLESCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA JURIDICĂ,  
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                      Nr.  PL-x 124/2013 
  

RAPORT 
              asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.275/2006 

privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal 

 
 
                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa PL-x 124 din 7 mai 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
                    Senatul, a respins aceasta propunere legislativă, în şedinţa din 23 
aprilie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu  unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 160 din 18 martie 2013. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, în sensul eliminării prevederilor de 
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de plată a orelor suplimentare efectuate de persoanele condamnate la pedepse 
privative de libertate care prestează muncă în program de 10 ore pe zi, dar nu mai 
mult de 50 de ore pe săptămână, precum şi de majorare a numărului de zile acordate 
in plus pentru persoanele condamnate care elaboreză lucrări ştiinţifice publicate sau 
invenţii brevetate, de la 3 la 4 zile pentru 2 zile de muncă. 

  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă 
susmenţionată, în şedinţa din 12 noiembrie 2013. 

 La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerului Justiţiei, doamna Dragoş Panaitescu, consilier. 

  În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei şi de către invitat, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, întrucât soluţiile 
legislative propuse au fost avute în vedere şi analizate de către Comisia juridică cu 
ocazia dezbaterii Proiectului de Lege privind executarea pedepselor și a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, 
devenit Legea 254/2013. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 20 deputaţi. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice.  
 

 
 

 
 

                   PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
              
              Bogdan Liviu CIUCA                     Theodor Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Serviciu, 
Ciprian BUCUR 
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