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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, precum 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. 
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Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu anumite observaţii şi 
porpuneri, conform adresei nr. 342/L/2006 din 30 martie 2006. 

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.  De asemenea,  la solicitarea Plenului Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică a întocmit Raportul suplimentar   nr. P.L.X 136 din 23 mai 2006 şi nr. P.L.X 136 din 1 iunie 2006  . 

În şedinţa din 6 iunie 2006, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât ca, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi să reanalizeze textul prevăzut la 
poziţia 11 din Anexa nr. I la raport suplimentar din 1 iunie 2006, urmând a se întocmi un nou raport 
suplimentar. 
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Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri        
18 deputaţi. 

În urma reanalizării textului de la poziţia susmenţionată, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi, modificarea art. 911 alineatele 2 şi 3, aşa cum reiese din Anexa I la prezentul raport suplimentar.  
 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                                                                                     George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Consilier, 
Nicoleta Segărceanu 
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Anexa I 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

 
Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
din  
rap. 

suplim 

Nr. 
poz. 
 din 
 rap.  

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

11 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 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.  
 
 
 
 
 
 
 

           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 activităţii de 
urmărire penală, procurorul care 
efectuează sau supraveghează 
urmărirea penală poate dispune, cu titlu 
provizoriu, prin ordonanţă motivată, 
înscrisă în registrul special prevăzut 
la art. 228 alin. 11 , interceptarea şi 
înregistrarea convorbirilor sau 
comunicărilor, pe o durată de cel mult 
48 de ore.  
 

Autori: deputaţii  András-Levente 
Máté, Florin Iordache şi Dragoş 

Ujeniuc. 
 

    Prin renumerotarea 
textului, punctul 44 
va deveni punctul 56. 
 
    La alin. 2 se 
prevede că în cazuri 
urgente, procurorul 
poate autoriza 
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 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
din  
rap. 

suplim 

Nr. 
poz. 
 din 
 rap.  

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

           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 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 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 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 

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 preluat în 
varianta adoptată de 
Senat, cu adaptarea 
trimiterilor la noua 
numerotare a 
alineatelor art.911. 
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Nr. 
crt. 

Nr. 
poz. 
din  
rap. 

suplim 

Nr. 
poz. 
 din 
 rap.  

iniţial 

 

Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea  

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. 
  
Autori : deputaţii  Eugen Nicolicea şi 

Florin Iordache 
 
 
 
 
 
 
 
 


