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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 22 aprilie 2021 
             Nr.  Pl-x 525/2018 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea Legii nr.  254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa 
nr. Pl- x 525/2018şi înregistrată cu nr. 4c-13/855 din 11 octombrie 2018. 

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

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

                               Mihai Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 22 aprilie 2021 
Nr. Pl- x 525/2018 

 
RAPORT 

 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a 
fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cuPropunerea legislativă pentru modificarea și 
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, trimisă cu adresa nr. Pl- x 
525/2018 din 10 octombrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-13/855 din 11 octombrie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicatăşi ale dispozițiilorart. 91 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  DeputaţiloresteCameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respinspropunerea legislativă în ședința 
din 8 octombrie 2018. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 439din 9 mai2018, a avizat favorabil, iniţiativa 
legislativă, cu observații și propuneri. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativinițiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis două puncte de vedere din anii 2018 și 2020prin care nu 
susține adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților  naționale a 
avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a avizat negativ 
propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiectde reglementaremodificareaşicompletareaLegii 
nr.254/2013, însensulînfiinţăriiunuicentrueducativpentruminorişi a unuicentru de 
detenţiepentruminoriînfiecaredintrecele 8 regiuni de dezvoltare ale României, 
însubordineaAdministraţieiNaţionale a Penitenciarelor. Mijlocelefinanciarenecesarefuncţionării, 
dotăriişiinvestiţiilor din centrele educative şicele de detenţieurmează a fi asigurate de la bugetul 
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de stat, înproporţie de 50% din bugetulAdministraţieiNaţionale a Penitenciarelorşi 50% 
prinbugetulconsiliilorjudeţene din regiunearespective. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social  și 
punctele de vedere ale Guvernuluiîn şedinţadesfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 22 
aprilie 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că desfășurarea activităților specifice în cadrul 
centrelor educative și de detenție nu poate fi condiționată de alocarea resurselor financiare de la 
bugetele locale, având în vedere impactul negativ major asupra unei componente a sistemului de 
apărare, ordine publică și securitate național ă a statului pe care o astfel de condiționare le -ar 
genera. Partajarea resurselor de finanțare între bugetul de stat, prin Administrația Națională a 
Penitenciarelor și bugetul consiliilor județene ar periclita buna desfășurare a activității unor 
unități, cu consecințe asupra asigurării dreptului la hrană, transportării persoanelor private de 
libertate la instanțele de judecată, achiziția de materiale specifice sau uniforme. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au hotărât, cu 
majoritatede voturi, să supună plenului Camerei DeputaţilorrespingereaPropunerii legislative 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

 Mihai AlexandruBadeaCristian Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


