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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

                       , 26.06.2013
                                              Nr.  PL.x – 131/2013

RAPORT
asupra 

În conformitate cu prevederile art. 95
a fost sesizat , în fond, cu proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind 

i pentru modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispozi ii procesual 
penale, trimis cu adresa PL-x 131 din 7 mai 2013, înregistrat sub nr. 31/576 din 7 mai 2013.

Potrivit prevederilo 2 din Regulamentul 
republicat, este  .

Senatul a adoptat 22 aprilie
2013.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1040 din 6 decembrie 2012, a avizat favorabil proiectul de lege,
.

a avizat favorabil proiectul de lege.
Consiliul Superior al Magistraturii prin 

.
Comisia pentru drepturile omului

nr. 25/234/15 mai 2013.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

puner
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Î
ele din 17 - 20 iunie 2013, respectiv  în datele de 25 

iunie 2013.
din ziua de 26 iunie 2013 au fost 26 6 membri ai Comisiei 

La dezbateri au participat, în calitate de invita , din partea Ministerului 
secretar de stat, doamna Alina Barbu, doamna Irina Kuglay, din partea Ministerului domnul Vasile 

Sorina Popescu
tantin, 

General
, consilier - membru al plenului, doamna 

.
, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a avizului 

, a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, precum e membrii
Comisiei , s- , cu majoritate de voturi ,

proiectul de pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind 
Cod i pentru modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispozi ii procesual
penale, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa I la prezentul raport. Amendamentele respinse sunt 
cuprinse în Anexa II.

În raport organice.

                                                                           SECRETAR,                                                             
                                        Theodor-           

                                                 
Consilier,
Silvia Olaru
Roxana David
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ANEXA I: AMENDAMENTE ADMISE                     PL-x 131/2013

Proiectul de lege 
                                   

Nr.
crt.

Text  Senat Amendamente Comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

1. Lege pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.135/2010 

normative care cuprind 

Nemodificat

2. TITLUL I Nemodificat

3. Capitolul I
Obiectul reglementarii

Nemodificat

4. Art.1.- Prezenta lege are ca 
obiect punerea in aplicare a 
Legii nr.135/2010 privind Codul 

tranzitorii rezultând din intrarea 
rin

Nemodificat

3
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5. Art.2.- În cuprinsul prezentei 

a)
,  Legea nr.135/2010 

Oficial al României, Partea I, nr. 
486 din 15 iulie 2010, cu 

aduse prin prezenta lege;

Nemodificat

6. b) „
”, Legea 

nr.29/1968, 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 

Nemodificat

7. c) „lege veche”, Codul de 

caracter procesual penal 

prezentei legi;

Nemodificat

8. d) „ ”, Codul de 

cu caracter procesual penal, 
astfel cum au fost modificate 

Nemodificat
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9. e) „Codul penal din 1968”, 
Legea nr.15/1968 privind Codul 
penal al Româ

ulterioare.

Nemodificat

10. Capitolul II

tranzitorii

Nemodificat

11. Art.3.-

tuturor cauzelor aflate pe rolul 
organelor judiciare, cu 

prezentei legi.

Nemodificat

12. Art.4.- (1) Actele de 

intrarea în vigoare a Codului de 

data îndeplinirii
valabile.

Art.4.- (1) Actele de 

de intrarea în vigoare a 

legale în vigoare la data 

prezenta lege.
Autor: deputat Mate Andras

13. (2) Nemodificat
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de intrarea în vigoare a legii noi 

14. (3) În cauzele aflate în curs de 
jude

învinuitului sau a inculpatului 
ori asistarea obligatorie a 

eperea 
dezbaterilor.

Nemodificat

15. Art.5.- (1) Cauzele aflate în 

cauz

militare din cadrul parchetelor 
competente.

Nemodificat

16. (2) Nemodificat
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va face potrivit normelor de 

17. (3) La 

esteia în 

Nemodificat

18. Art.6.- (1) Cauzele aflate în 

vigoare a legii noi în care nu s-a
început cercetarea 
jude

conform legii noi, potrivit 

lege.

Nemodificat

19. (2) Nemodificat



6

prelimi
potrivit art.342 - 348 din Codul 

20. Art.7.- Cauzele aflate în curs de 

care s-a început cercetarea 

potrivit legii noi.

Nemodificat

21. Art.8.- ate în 

vigoare a  legii noi sunt supuse 

Nemodificat

22. Art.9.- (1)

legii vechi, cu privire la care 

ordinare de atac nu expirase la 

noi, sunt supuse apelului. 

Nemodificat
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Apelul 
instan
legii noi, potrivit regulilor 

i lege.

23. (2) Cererile de recurs 
împotriva sentin elor prevazute 
la alin.(1) depuse anterior 

vor considera cereri de apel.

Nemodificat

24. (3)
alin.(1), termenul de declarare a 

Nemodificat

25. (4)

alin.(1) sunt definitive, în 

Nemodificat

26. (5) -a 
dispus, potrivit legii vechi, 
restituirea cauzei procurorului 
cu privire la care termenul de 
declarare a recursului nu 

vigoare a legii noi, sunt supuse 

Nemodificat
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alin.(1) din Codul de procedura 
penala.

27. (6)

ei ierarhic 

potrivit legii noi, competen

competent de la Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie.

Nemodificat

28. (7) Cererile de recurs 

la alin.(5), depuse anterior 

Nemodificat

29. (8) Termenul de declarare a 

se calculea

Nemodificat

30. Art.10.- (1) Apelurile aflate Nemodificat



9

iilor

apel.

(2) Recursurile aflate în curs 

veche nu prevede calea de atac a 

privitoare la apel.

(3) Deciziile pronun ate în 

(4) Recursurile în curs de 

-a restituit 
cauza procurorului se 
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-

Înalta Curte de Casa ie i
Justi ie.

31. Art.11.- (1) Deciziile 
înainte de 

intrarea în vigoare a Codului de 

noi sunt supuse recursului în 

Nemodificat

32. (2)
alin.(1), termenul de 30 de zile 
de declarare a recursului în 

Nemodificat

33. a)

la care legea 

Nemodificat
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decizia le-

34. b)
-a

Nemodificat

35. (3) Cererile de recurs 

în vigoare a legii noi, se vor 
considera cereri de recurs în 

Nemodificat

36. (4) Nemodificat

37. (5)
alin.(1) devin definitive la data 

Nemodificat

38. Art.12.- (1) Recursurile în 

în vigoare a legii noi, declarate 

Nemodificat



12

fost supuse apelului potrivit 

potrivit d
privitoare la recurs.

39. (2)
alin.(1), prin derogare de la 
dispozi iile art.552 alin.(1) din 

solu

fost admis i procesul a luat 
sfâr it în fa a instan ei de recurs.

Nemodificat

40. (3)

alin.(1) nu pot fi atacate cu 

Nemodificat

41. Art.13.-

vigoare a legii noi nu pot fi 

Nemodificat

42. Art.14.- (1) Rejudecarea cauzei Nemodificat
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i

43. (2) În cauzele în care 
rejudecarea s-a dispus anterior 

art.5 –

Nemodificat

44. Art.15.- (1) Plângerile 

ompetente potrivit 
legii vechi, conform regulilor 

Nemodificat

45. (2)

judecare conform art.2781

alin.(8), lit.c), din Codul de 

Nemodificat
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noi.

46. (3) S

termenul de formulare a 

noi, sunt supuse plângerii la 

dul 

Nemodificat

47. Art.16.- (1) 
aflate în curs de executare la 

durata pentru care au fost 
dispuse, în
de legea veche. La expirarea 

preventive pot fi prelungite ori, 

noi.

Nemodificat
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48. (2) La expirarea duratei 

aflate în curs de executare la 

noi, se poate lua împotriva 
inculpatului oricare dintre 

de le

Nemodificat

49. (3) În cauzele aflate în curs de 

aflate în curs de executare, se 
termenul de 

inculpatului oricare dintre 

Nemodificat

50. Art.17.- (1) Propunerile, 
cererile sau orice alte cauze 
privind luarea, prelungirea, 
revocarea, înlocuirea sau 

Nemodificat
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vigoare a legii noi, se 

legii noi, potrivit regulilor 
i lege.

51. (2) Recursurile aflate în curs 

vigoare a legii noi, declarate 
împotriva încheierilor din cursul 

co

la rejudecarea cauzei conform 
legii noi, putând lua oricare 

a.

Nemodificat

52. Art.18.- Recursurile aflate în 

în vigoare a legii noi declarate 
împotriva încheierilor prin care, 

-a dispus 

Nemodificat
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înlocuirea sau încetarea 
tive,  

la rejudecarea cauzei conform 
legii noi, putând lua oricare 

p

53. Art.19.- Atunci când, în cursul 

Codului penal, sunt aplicabile 
1 din Codul 

penal din 1968 ca lege penala 
mai f procurorul 

Nemodificat

54. Art.20.- (1)
vigoare a prezentei legi, 

Parchetul Militar de pe lâ
Tr

Nemodificat
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55. (2)
personalul din cadrul 

Parchetului Militar de lâ

caz, la Parchetul Militar de pe 

parchete militare. Persoanele 

la i

caz, la Parchetul Militar de pe 

Nemodificat

56. (3)
materiale ale Tribunalului 

fi preluate prin redistribuire de 
Tribunalul Militar Teritorial 

Nemodificat
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Tribunalul Militar Teritorial 
B

57. (4)

Tribunalul Militar Teritorial 

Tribunalul Militar Teritorial 
i schimba 

denumirea in Parchetul Militar 

Nemodificat

58. (5)
alin.(1) - (4) Tribunalele 

grad tribunalelor.

Nemodificat

59. (6) Personalul din cadrul 

vigoare a prezentei legi, gradul 
profesional de tribunal, precum 

aferente.  Posturile de conducere 
de la tribunalele militare Cluj, 

Nemodificat
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din Legea nr.303/2004 privind 

60. (7) Personalul din cadrul 

grad profesional de parchet de 

prezentei legi, gradul 
profesional de parchet de pe 

acestuia. Posturile de conducere 
de la parchetele militare de pe 

din Legea nr.303/2004 privind 

Nemodificat

61. (8)
personal pentru Tribunalul 

Nemodificat
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Tribunalul Militar Bucure

avizul conform al Consiliului 
Superior al Magistraturii.

62. Art.21.- (1) Cauzele aflate pe 
rolul Tribunalului Militar 

vor fi preluate pe cale 

a prezentei legi, de Tribunalul 

redenumit conform art.20 
alin.(4), care continu

Nemodificat

63. (2) Cauzele aflate in curs de 

de pe lâng Tribunalul Militar 

vor fi preluate pe cale 

a prezentei legi, la Parchetul 
Militar de pe

redenumit conform art.20 

Nemodificat
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64. Art.22.- Ori de câte ori alte acte 

nr.286/2009 privind Codul 
penal, a Legii nr.135/2010 
pr

dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, a legii 
privind executarea pedepselor, a 

organele 
judiciare în cursul procesului 

domiciliu.

Nemodificat

65. Art.23.- (1) Procedura la 

legii penale mai favorabile 

Nemodificat
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vigoare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal se va face 

iilor privind 

din Legea nr.135/2010 privind 

66. a)
de executare pentru persoanele 
aflate în penitenciar în 
executarea
condamnare;

Nemodificat

67. b)
de executare pentru celelalte 

Nemodificat

68. (2)
de executare în cazurile 

area 

procurorului.

Nemodificat

69. (3) Nemodificat
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3 zile de la comunicare.

70. (4)

intervenirea legii penale mai 
favorabile este executorie.

Nemodificat

71. (5)
complet format dintr-un

part

Nemodificat

72. (6) Nemodificat

73. (7) Pentru analizarea 

potrivit prezentei proceduri, se 

din cadrul 

Nemodificat

74. Art.24.-
penale din legile speciale se 

Codului 

Nemodificat



25

75. TITLUL II

COMPLETAREA UNOR 
ACTE NORMATIVE CARE 

PROCESUAL PENALE

Nemodificat

76.

Art. 488.- În cazul 

art. 481

personalul împuternicit al 
mâne.

(Legea nr. 17/1990 privind 
regimul juridic al apelor 

teritoriale, al zonei contigue 

Art.25.- Articolul 488 din Legea 
nr. 17/1990 privind regimul 
juridic al apelor maritime 

economice exclusive ale 

Monitorul Oficial al României 
Partea I nr.765 din 21octombrie 

lterioare,  va avea 

„Art.488.- În cazul 

art.481

.”

Nemodificat
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exclusive ale României)

77. Art. 2821

(Legea nr. 31/ 1990 a

Art.26.- Articolul 2821 din 
90, 

al României, Partea I, nr.1066 
din 17 noiembrie 2004,  cu 

Nemodificat

78. Art.27.- Legea nr.11/1991 

neloiale, 
Oficial al României, Partea I, 
nr.24 din 30 ianuarie 1991, cu 

Nemodificat

79. Art. 7

Actiunile izvorind dintr-un
act de concurenta neloiala 
sint de competenta 
tribunalului locului savirsirii 
faptei sau in a carui raza 
teritoriala se gaseste sediul 
piritului sau inculpatului; in 
lipsa unui sediu este 
competent tribunalul 
domiciliului piritului sau 

1. La articolul 7, alineatul 1 

-un act 

pârâtului; în lipsa unui sediu 
este competent tribunalul 
domiciliului pârâtului.”

Nemodificat
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inculpatului.
(Legea nr. 11/1991 privind 
combaterea concurentei 
neloiale)

80.
Art. 8

ngerea 
ori la 

ori la sesizarea persoanelor 
împuternicite de Oficiul 

(2) În aplicarea prezentei legi 

39-46 din 
.

21/1996.
(Legea nr. 11/1991 privind 
combaterea concurentei 
neloiale)

2. Articolul 8 va avea 
l cuprins:

„Art.8.-

persoanei
, la sesizarea camerei 

profesionale ori la sesizarea 
persoanelor împuternicite de 

În aplicarea prezentei legi 

33-
40

ulterioare.”

Nemodificat

81. Art. 9
Daca vreuna dintre faptele 
prevazute de art. 4 sau 5 
cauzeaza daune patrimoniale 
sau morale, cel prejudiciat 

3. Nemodificat
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este in drept sa se adreseze 
instantei competente cu 
actiune in raspundere civila 
corespunzatoare.
Daca fapta prevazuta de 
aceasta lege a fost savirsita 
de un salariat in cursul 
exercitarii atributiilor sale de 
serviciu, comerciantul va 
raspunde solidar cu salariatul 
pentru pagubele pricinuite, 
afara de cazul in care va 
putea dovedi ca, potrivit 
uzantelor, nu era in masura 
sa previna comiterea faptei.
Persoanele care au creat 
impreuna prejudiciul raspund 
solidar pentru actele sau 
faptele de concurenta 
neloiala savirsite.
Pentru luarea unei masuri ce 
nu sufera aminare se pot 
aplica dispozitiile art. 581 si 
art. 582 din Codul de 
procedura civila.
Art. 10
Prin hotarirea data asupra 
fondului, instanta poate 
dispune ca marfurile 
sechestrate sa fie vindute, 
dupa distrugerea falselor 
mentiuni.
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Din suma obtinuta in urma 
vinzarii se vor acoperi mai 
intii despagubirile acordate.
Art. 11
O data cu condamnarea ori 
obligarea la incetarea faptei 
ilicite sau repararea daunei, 
instanta poate obliga la 
publicarea hotaririi, in presa, 
pe cheltuiala faptuitorului.
……………………………
ART. 13
Dispozitiile prezentei legi se 
completeaza cu prevederile 
Codului de procedura civila 
sau, dupa caz, ale Codului de 
procedura penala.
(Legea nr. 11/1991 privind 
combaterea concurentei 
neloiale)

82. Art.28.- Legea nr.50/1991 

al României, Partea I, nr.933 din 
13 octombrie 2004, cu 

rile 

Nemodificat

83. 1. Nemodificat
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introduce un nou articol, 
art.241

„Art.241 .- (1)

poate dispune încadrarea 

.
(2)

oficiu sau la cerere oprirea 

procesului penal.”

84.

(4)
certificatului de urbanism, 
solicitantul -

- se va adresa 

art. 4 cu o cerere care va 
cuprinde atât elementele de 
identificare a imobilului 

certificatul de urbanism, 

2. La articolul 32, alineatul 

cuprins:
„(4)
art. 24, organele de control 
vor putea cere organelor 

Organele de control 
competente, potrivit legii, pot 

procesului penal.”

Nemodificat
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(Legea nr. 50/1991 privind 

85. Art.29.- Legea nr.51/1991 
privind
României
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.163 din 7 august 

Nemodificat

86.

Legea nr. 51/1991 privind 
siguranta nationala a 
Romaniei

1. Titlul Legii nr.51/1991 

„Legea nr.51/1991 privind 
securitatea
României”

Nemodificat

87. 2. În tot cuprinsul legii, 
sintagma s

.

Nemodificat
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88. 3.
introduc zece noi articole, 
art.121 - 1210

cuprins:

„Art.121.-
art.3 constituie temeiul legal 
pentru organel

Nemodificat

Art.121.-

atribu
pot,

Autor: Comisia

89. a)

de la 
persoane juridice de drept privat 
ori de la persoane fizice;

a) solicite i

respectiv 
solicite de la persoane juridice 
de drept privat ori de la 
persoane fizice;
Autor: 

Pentru o delimitare 

persoane 
particulare, astfel 
încât textul privind 
persoanele fizice 
sau juridice de 

putând afecta 

fundamentale.
90. b)
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91. c)
;

c)

92. d) fixarea unor momente 
operative prin fotografiere, 
filmare ori prin alte mijloace 

personale, cu privire la  

locuri publ nu este 
sistematic;

d)
operative prin fotografiere, 
filmare ori prin alte mijloace 
tehnice ori

, cu privire 

activitate este 
ocazional;

93. e)

electronice sau furnizorii de 

electronice destinate publicului, 
alte

potrivit legii;

Nemodificat

94. f)

fundamentale ale omului 
ectarea 

Nemodificat
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prevederilor legale.

95. Art.122.-(1)

presupun restrângerea 

Nemodificat

96. a)

sau contracararea riscurilor sau 

Nemodificat

97. b)

circumsta
concrete;

Nemodificat

98. c) c)

Autor: deputat Marius 
Manolche

99. (2)

în:

Nemodificat
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100. a)

electronice, efectuate sub orice 

101. b)
documente sau înscrisuri pentru 

accesul într-un loc, la un obiect 
sau deschiderea unui obiect; 

Nemodificat

102. c)
a unui obiect sau document, 
examinarea lui, extragerea 

extrase prin orice procedee; 

Nemodificat

103. d) instalarea de obiecte, 

din locurile în care au fost 
depuse, supravegherea  prin 
fotografiere, filmare ori prin alte 

personale, efectuate sistematic 
în locuri publice sau efectuate în 
orice mod în  locuri private;

Nemodificat

104. e) Nemodificat
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sau prin alte mijloace tehnice de 
supraveghere;

105. f) interceptarea trimiterilor 

loc a acestora, examinarea lor, 

înregistrarea, copierea sau 

procedee;

Nemodificat

106. g)

sau datele financiare ale unei 
persoane.

g)

sau datele financiare ale unei 
persoane, 
Autor: deputat Marius 
Manolache

107. Art.123.- (1) Propunerea de 

zute la 
art.122

Nemodificat

108. a) Nemodificat

109. b)
propunerii;

Nemodificat
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110. c) din care Nemodificat

111. d) Nemodificat

112. e) categ
pentru care se propune 

Nemodificat

113. f)

specifice;

Nemodificat

114. g) perioada pentru care se 
propune s

Nemodificat

115. h) identitatea persoanei Nemodificat

116. i) Nemodificat

117. (2) Propunerea se înainteaz
procurorului general al 

Nemodificat
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termen de 24 de ore de la 

cazurile urgente, de procurori 
cesta.

118. (3)

procurorul o respinge prin 

organului care a formulat-o.

Nemodificat

119. (4)
propunerea este întemeiat

general al Parchetului de pe 

activ

Nemodificat

120. (5)

alin.(1).

Nemodificat
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121. (6) Nemodificat

122. (7) În cazul în care 

scris, a argumentelor prezentate.

Nemodificat

123. Art.124.- În caz

3, care 

prezentarea motivelor ce 

Nemodificat

124. Art.125.- (1) În cazul în care 

dispune autorizarea, prin 

Art.125 - (1)  În cazul în care 

2 alin.(1) 
dispune autorizarea, prin 

Pentru 
consolidarea ideii 

sunt respectate 
principiile de 

litate

art. 122 alin.(1) 
propunem 
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Autor: 
includerea unei 
trimiteri la acest 

textului care 

dispune 
autorizarea.

125. a) Nemodificat

126. b) Nemodificat

127. c)

la art.122 alin.(2);

Nemodificat

128. d) identitatea persoanei care 

specifice, prin restrângerea 

Nemodificat

129. e)
orizate;

Nemodificat

130. f) persoanele fizice sau Nemodificat



41

acorda sprijin la executarea 

131. g) precizarea locului sau a 

dac

Nemodificat

132. h) durata de valabilitate a Nemodificat

133. (2)
un mandat cuprinzând 

- h).

Nemodificat

134. (3) re este 

cunoscute, ori atunci când au 

numerelor de apel, mandatul 

or, cu aplicarea 
3.

Nemodificat

135. (4) Durata de valabilitate a Nemodificat
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acestora, dar nu mai mult de 6 
luni. Autorizarea poate fi 

pentru motive temeinic 
justificate, fiecare prelungire 

ecifice 

duratei pentru care au fost 

motivele care le-au justificat.

136. Art.126.- (1) În cazul în care 

prin înche

prevederilor art.123 – 125.

Nemodificat
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137. Art.127.- (1) Atunci când 

ar prejudicia grav finalitatea 

acestea se pot efectua cu 
autorizarea procurorului, pe o 

urmând ca autorizarea

nu mai târziu de expirarea 
acestui termen.

Art.127 - (1) Atunci când 

ar prejudicia grav finalitatea 

acestea se pot efectua cu 
autorizarea procurorului, pe o 

urmând ca autorizarea 

posibilitatea, dar nu mai târziu 
de expirarea acestui termen. 

Autor: 

Având în vedere 
necesitatea 

aspectelor sesizate 
propunem 
includerea unei 

acesta de a se 

efectuarea 
distrugerii 
materialelor 

includerea în lege a 
unui termen maxim 

anume de 7 zile.

138. (2) În cazul în care 

art.123 – 125

co

Nemodificat

139. (3)

strugerea 

mater
caz, dispune încetarea de 
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procesului verbal privind 
distrugerea se transmite 

în 
termen de maxim 7 zile. O
copie a procesului verbal 
privind distrugerea se 

Autor: 

140. Art.128.- (1) Persoanele care 

punerea în executare a 

respecte prevederile legale 

clasificate. 

Nemodificat

141. (2) Organele care pun în 

care le-au justificat au încet

pe procurorul general al 

Procurorul general al 

Nemodificat
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re 

autorizate atunci când temeiurile 
care le-au justificat au încetat.

142. (3)

pe procurorul general al 

ie

Nemodificat

143. (4) Procedura de autorizare a 

autorizate se fac cu respectarea 
prevederilor legale privind 

clasificate.

Nemodificat
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144. Art.129.- (1)

p

Codului de 
cu

propunerea de declasificare, 

potrivit legii, a 
mandatului 
art.125.

Art.129 –

art.61 din Codul 

emis pentru acestea, la care 
propunerea de 

sau în extras, potrivit legii, a 
mandatului. Convorbirile 

interceptate, redate în scris 
ginile înregistrate 

se transmit organelor 
în 

acestora.
Autor: 

145. (2)

ate nu sunt 
suficiente pentru sesizarea 

Nemodificat
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autorizate, cu privire la 

-au

146. (3) Notificarea Nemodificat

147. a) ar putea conduce la 
periclitarea îndeplinirii 

acestora, inclusiv ale serviciilor 

altor state;

Nemodificat

148. b)
pentru

b) ar putea afecta 

Autor: 

Pentru claritatea 
textulu
vederea 

unitare, propunem 
modificarea 
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„notificarea” este 
cea care ar putea 

149. c) c) ar putea aduce atingere 

Autor: 

150. d)
ar putea duce la deconspirarea 

inclusiv tehnicile speciale de 
investigare, utilizate de organele 

d) ar putea duce la 

mijloacelor, inclusiv tehnicile
speciale de  investigare 
concrete, utilizate în cazul 
respectiv de organele de stat 

domeniul 

Autor: 

151. Art.1210.-

fundamentale ca urmare a 

ii sau de 

adresa 
, potrivit legii.

Art.1210 –

fundamentale ca urmare a 
ce culegerii 

adresa, potrivit legii, 
comisiilor parlamentare sau 

Având în 
vedere fap
textul poate 
suscita 

diferite,
propunem
enumerarea, 

existente la 

persoanelor ce 
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organelor judiciare, astfel:
Autor: lezate, în 

semnalat.
152.

exercite control 
parlamentar, potrivit  legilor 

Autor: 

153. b

r
cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal 

Autor: 

154. c) ,
pentru repararea daunelor

potrivit legii civile;

155. d) organelor judiciare, prin 
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de atac potrivit Codului de 
;

156. e) altor comisii sau organe 
judiciare, potrivit 
procedurilor reglementate de 
legi speciale.

157. Art. 13
(1) Situatiile prevazute la art. 
3 constituie temei legal 
pentru a se solicita 
procurorului, in cazuri 
justificate, cu respectarea 
prevederilor Codului de 
procedura penala, autorizarea 
efectuarii unor acte, in scopul 
culegerii de informatii, 
constind in: interceptarea 
comunicatiilor, cautarea unor 
informatii, documente sau 
inscrisuri pentru a caror 
obtinere este necesar accesul 
intr-un loc, la un obiect sau 
deschiderea unui obiect; 
ridicarea si repunerea la loc a 
unui obiect sau document, 
examinarea lui, extragerea 

4. Articolele 13 - Nemodificat
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informatiilor pe care acestea 
le contin, cit si inregistrarea, 
copierea sau obtinerea de 
extrse prin orice procedee; 
instalarea de obiecte, 
intretinerea si ridicarea 
acestora din locurile in care 
au fost depuse.
(2) Cererea de autorizare se 
formuleaza in scris si trebuie 
sa cuprinda: date sau indicii 
din care sa rezulte existenta 
uneia din amenintarile la 
adresa sigurantei nationale 
prevazute de art. 3 pentru a 
carei prevenire, descoperire 
sau contracarare este 
necesara emiterea 
mandatului; categoriile de 
activitati pentru a caror 
desfasurare trebuie emis 
mandatul; identitatea 
persoanei ale carei 
comunicatii trebuie 
interceptate, daca este 
cunoscuta, sau a persoanei 
care detine informatiile, 
documentele ori obiectele ce 
trebuie obtinute; descrierea 
generala, daca si cind este 
posibil, a locului unde 
urmeaza a fi executate 
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activitatile autorizate; durata 
de valabilitate a mandatului 
solicitat.
(3) Actul de autorizare se 
emite la cererea organelor cu 
atributii in domeniul 
sigurantei nationale, de catre 
procurori anume desemnati 
de procurorul general al 
Romaniei.
(4) In cazul in care 
procurorul constata ca 
cererea este justificata, emite 
un mandat care trebuie sa 
contina: aprobarea pentru 
categoriile de comunicatii 
care pot fi interceptate, 
categoriile de informatii, 
documente sau obiecte care 
pot fi obtinute; identitatea 
persoanei, daca este 
cunoscuta, ale carei 
comunicatii trebuie 
interceptate ori care se afla in 
posesia datelor informatiilor, 
documentelor sau obiectelor 
ce trebuie obtinute; organul 
imputernicit cu executarea; 
descrierea generala a locului 
in care urmeaza a fi executat 
mandatul; durata de 
valabilitate a mandatului.
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(5) Durata de valabilitate a 
mandatului nu poate depasi 6 
luni. In cazurile intemeiate, 
procurorul general poate 
prelungi, la cerere, durata 
mandatului, fara a se putea 
depasi, de fiecare data, 3 
luni.
(6) Orice cetatean care se 
considera vatamat in mod 
nejustificat prin activitatile 
care fac obiectul mandatului 
prevazut in alin. 1 - 4 se 
poate adresa cu plingere 
procurorului anume 
desemnat, ierarhic superior 
procurorului care a emis 
mandatul.
Art. 14
Mandatul emis in baza art. 13 
confera titularilor sau 
categoriilor de persoane 
imputernicite dreptul de a 
detine si folosi, fara a uza de 
mijloace de constringere 
fizica sau morala, mijloacele 
adecvate pentru executarea 
actelor autorizate si de a fi 
asistate de persoanele a caror 
prezenta este 
considerata necesara.
Art. 15
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In situatiile care impun 
inlaturarea unor pericole 
iminente pentru siguranta 
nationala, se pot intreprinde 
activitatile mentionate in art. 
13, chiar fara autorizarea 
prevazuta de lege, aceasta 
urmind a fi solicitata de 
indata ce exista posibilitatea, 
dar nu mai tirziu de 48 de 
ore.
(Legea nr. 51 din 29/1991 
privind siguranta nationala a 
Romaniei)

158.

Art. 20.- (1) Desfasurarea, 
fara mandat, a activitatilor 
supuse autorizarii in 
conditiile art. 13, cu exceptia 
celor intreprinse in situatiile 
aratate in art. 15, sau 
depasirea mandatului acordat 
se pedepseste cu inchisoare 
de la 1 la 5 ani, daca fapta nu 
constituie o infractiune mai 
grava.
(Legea nr. 51 din 29/1991 
privind siguranta nationala a 
Romaniei)

5. Articolul 20 va avea 

„Art.20.- (1)
mandat, a specifice 

supuse 
3,

art.127

mandatului acordat se 

Nemodificat

Art.20 –
autorizare
specifice culegerii de 

e prezentei legi, sau 

acordate
închisoare de la 2 la 7 ani, 

Autor: 
deputat Marton Arpad

j

procuror. Pentru o 
interpretare 

textului de 
incriminare, 
propunem ca 

doar la autorizare, 

trimiteri la 
articolele
anterioare. Pentru 

propune un limbaj 

alin. (2).
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159. (2) Cu aceeasi pedeapsa se 
sanctioneaza si fapta 
functionarului care divulga, 
refuza sau impiedica, in orice 
mod, aducerea la indeplinire 
a mandatului eliberat in 
conditiile prevazute in art. 
13.
(Legea nr. 51 din 29/1991 
privind siguranta nationala a 
Romaniei)

(2)

mod, aducerea la îndeplinire a 

3.

mod, aducerea la îndeplinire a 
mandatului eliberat în 

prezentei legi.

160. (3) Tentativa se pedepseste.
(Legea nr. 51 din 29/1991 
privind siguranta nationala a 
Romaniei)

(3) Nemodificat

161. Art.30.- Legea nr.14/1992 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 33 din 3 martie 

Nemodificat

162.
Art. 9

1. Articolul 9 va avea Nemodificat
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In vederea stabilirii existentei 
amenintarilor la adresa 
sigurantei nationale,cadre 
anume desemnate din 
Serviciul Roman de 
Informatii pot efectua, cu 
respectarea legii, verificari 
prin: solicitarea si obtinerea 
de obiecte, inscrisuri sau 
relatii oficiale de la institutii 
publice;consultarea de 
specialisti ori experti; 
primirea de sesizari sau note 
de relatii, fixarea unor 
momente operative prin 
fotografiere, filmare oti prin 
alte mijloace tehnice.
(Legea nr. 14/1992 privind 
organizarea si Functionarea 
Serviciului Roman de 
Informatii)

„Art.9.- În vederea stabilirii 

adresa 
cadre anume desemnate din 

pot efectua, cu respectarea legii, 
ve

Art.9.- În vederea stabilirii 

adresa 

nr. 51/1991 privind siguranta
nationala a Romaniei, cu 

ulterioare, serviciile de
i pot efectua, cu 

prin:

163. a)

sau de la persoane juridice de 
drept privat ori de la persoane 
fizice;

a)

oficiale 
, respectiv 

solicitarea  de la persoane 
juridice de drept privat ori de 
la persoane fizice;

Pentru unitate 
de reglementare 
cu textele 
cuprinse în 
Legea nr. 51 
din 1991, 
propunem
modificarea lit. 

164. b) Nemodificat
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165. c) Nemodificat

166. d) fixarea unor momente
operative prin fotografiere, 
filmare ori prin alte mijloace 
tehnice 
personale, cu privire la  

;

Nemodificat

167. e)
convorbirilor telefonice,
identificarea abonatului, 
proprietarului sau utilizatorului 
unui sistem de 
sau a unui punct de acces la un 
sistem informatic.”

e) datelor generate 

sau furnizorii de servicii de 

destinate publicului, altele 

potrivit legii;
Autor: Comisia ,
deputat Varujan Pambuccian

Pentru
corelare cu 
terminologia 

sp
domeniului 

r electronice.

168. (2) Serviciul Român de 
I
laboratoare de specialitate
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dispuse sau solicitate în 

169.
Art. 10
In situatiile care constituie 
amenintari la adresa 
sigurantei nationale a
Romaniei, Serviciul Roman 
de Informatii, prin cadre 
stabilite in acest scop, 
solicita procurorului 
eliberarea mandatului 
prevazut de art.13 din 
Legea privind siguranta 
nationala a Romaniei 
pentru desfasurarea 
activitatilor autorizate de 
acesta.
(Legea nr. 14/1992 privind 
organizarea si Functionarea 
Serviciului Roman de 
Informatii)

2. Articolul 10 va avea 

„Art.10.-

stabilite în acest scop, 

presupun restrângerea 

omului, efectuate potrivit 

Legea nr.51/1991 privind 

.”

2. Articolul 10 va avea 
ins:

„Art.10.- (1) 

cadre desemnate în acest 
scop, 
specifice culegerii de 

unor 

fundamentale ale omului, 
efectuate potrivit procedurii 

nr.51/1991 privind 

României, 
care 

.”
Autor: Comisia juri

170. Dup punctul 2, se introduce 
un nou punct, pct. 21, cu 

21. La articolul 10, se 

În vederea sporirii 

materie, propunem 
un text expres 

comisiile 
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introduce un nou alineat, 

cuprins:

controlate de Parlament, în 

de lege.

parlamentare de 
control, în 

specifice, 
nclusiv 

modalitatea în care 

impuse prin noua 

potrivit prezentului 
proiect de lege

171. 1.

pct.21 2

cuprins: 
21. Articol

Art.11 – În cazul în care din 

nt
transmise organelor de 

Autor: 

Având în vedere 

sunt reglementate 

respectiv noul 
CPP, pentru a nu 
crea confuzii în 
aplicarea

textelor, se 
propune precizarea 

care acestea sunt 
transmise 
organelor judiciare. 

172. 3.
introduce un nou articol, 

22. Art.111 .
Autor: 

Având în vedere 

similar este cuprins 



60

articolul 111

cuprins:
„Art.111.-

fundamentale ca urmare a 

organele Serviciului Român de 

potrivit 
legii.”

nu crea confuzii în 
aplicarea

textelor, se 
propune eliminarea 
acestui text.

173. Art.31.- Legea nr.83/1992 

României, Partea I, nr. 173 din 
22 iulie 1992, 

Nemodificat

174. Art.32.- Legea notarilor publici 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.72 din  4 februarie 

Nemodificat

175. Art. 41
(1) Calitatea de notar public 

1. La articolul 41 alineatul (1), Nemodificat
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f)
definitive

(Legea nr. 36/1995 a

)

cuprins:
„f)

-a
dispus condamnarea sau 

entru 

176. 2.
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(21), cu 

„(21) Notarul public poate fi 

când, pentru o infra
-a dispus 

s-a aplicat pedeapsa amenzii sau 
acesta a beneficiat de amnistie 

u a 
adus atingere prestigiului 
profesiei.”

Nemodificat

(21) Notarul public poate fi 

în care
-a dispus 

pedepsei, s-a aplicat pedeapsa 
amenzii sau acesta a beneficiat 

atingere prestigiului profesiei.
Autor: deputat Theodor 
Nicolescu
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177. Art. 42
(1) Notarul public este 

g)
preventive a notarului 
public,

(Legea nr. 36/1995 a

3. La articolul 42 alineatul (1), 
lite
cuprins:
„g) În cazul în care împotriva 
notarului public s-a luat 

sau 
a arestului la domiciliu, 

”

Nemodificat

178. Art.33.- Legea nr.80/1995 
privind statutul cadrelor 
militare, p
Oficial al României, Partea I, 
nr.155 din 20 iulie 1995, cu 

Nemodificat

179. Art. 85
(1)

k)
-a

pedeapsa 
închisorii, cu suspendarea 

1. La articolul 85 alineatul 
(1), litera k) va avea 

„k)
-a aplicat 

pedepsei 
sub supraveghere, ori a 

Nemodificat
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cazurile când au beneficiat de 

pedepsei;
(Legea nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare)

când au beneficiat de amnistie 

180. Art. 87

(3) Cadrele militare în 
activitate din Ministerul 

condamnate pentru 

penale sau cu închisoare, cu 

t fi 

în retragere ori pot fi 

baza propunerilor înaintate 
ierarhic 

sens, prin ordin al ministrului 

(Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare)

2. La articolul 87, alineatul (3) 

„(3) Cadrele militare în 
activitate din Ministerul 

penale sau cu închisoare, cu 

sau cu 
privire la care s-a dispus 

direct în retragere ori pot fi 

propunerilor înaintate ierarhic 

sens, prin ordin al ministrului 

Nemodificat
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181. Art. 89

(7) În cazul în care s-a dispus 
achitarea, 

pena

procesului penal, cadrele 
militare care au fost 

2 -au 

4 5 sunt 
repuse în drepturile avute la 

sau la data punerii la 

primi toate drepturile ce li s-
ar fi acordat în perioada cât 
s-au aflat suspendate, 

potrivit normelor legale în

(Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare)

3.  La articolul 89, alineatul 

cuprins:
„(7) În cazul în care s-a dispus 
achitarea, încetarea procesului 
penal, 
pedepsei, clasarea ori 

cadrele militare care au 

(2) -au 

alin.(4) (5) sunt repuse în 
drepturile avute la data 

e sau la 

s-ar fi acordat în perioada cât s-
au aflat suspendate, respectiv 

normelor legale în vigoare la 

Nemodificat
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182.

Art. 109
(4) Încadrarea, promovarea, 

în Legea nr. 92/1992 pentru 
organizarea 

în Legea nr. 54/1993 pentru 

parchetelor militare, 
Trecerea în 

potrivit legii.
(Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare)

La articolul 33 se introduce 
un punct nou, pct. 4, cu 
urm torul cuprins :
4. La articolul 109, alineatul 
(4), va avea 
cuprins:
(4) Numirea, promovarea, 
transferul,

aspecte ale carierei 
profesionale a

supuse normelor care 

ju
procurorilor.”

- completarea art. 33 
din proiectul analizat 
în sensul 
introducerii unui 
nou punct, pct. 4, 

modificarea art. 109 
alin. 4 din Legea 
80/1995 privind 
statutul cadrelor 
militare, 
corelarea acesteia cu 

respectiv organizarea 

prevederii exprese a 

referitoare la cariera 

procurorilor militari, 
sunt supuse normelor 

statutul de magistrat.

183. Art.34.- Legea nr.8/1996 

drepturile conexe, 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.60 din 26 martie 

Nemodificat
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ioare, se 

184. Art. 138

Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor sunt 

la cerere
expertize contra cost, pe 

(Legea nr. 8/1996 privind 

conexe)

1. La articolul 138 alineatul 
(1), litera k) va avea 

„k)

interesate sau la cererea 
organelor judiciare;”

Nemodificat

185.
Art. 139

(6)

ori

utilizate pentru a produce 

2. La articolul 139, alineatul 

cuprins:
„(6)

sau

oare, a materialelor 

Nemodificat
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96-
99

(Legea nr. 8/1996 privind 

conexe)

169-171 din 

186.
Art. 139

ocazia cauzei în 
faza de 

drepturilor privind 

protejate prin prezenta lege, 

respectiv.
(Legea nr. 8/1996 privind 

conexe)

3. La articolul 139, alineatul 
(12) va a
cuprins:
„(12)

or privind 

cazului respectiv.”

Nemodificat

187. Art. 145 4. Nemodificat
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specializate ale 
Inspectoratului General al 

Inspectoratului General al 

6 alin. 
(6), art. 1398, 1399

General pentru Comunic

1396, 1398 1 se poate 

(Legea nr. 8/1996 privind 

conexe)

188. Art.35.-

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 742 din 16 august 

Nemodificat
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189.
Art. 33

(2)

din prezenta lege,
personalul desemnat în 

efectua numai actele stabilite 
prin art. 214 din Codul de 
pro .
(Legea nr. 21 
din 10/1996)

1. La articolul 33, alineatul 

cuprins:
„(2)

personalul desemnat în 
in.(1) va putea 

efectua numai actele stabilite 
prin art.61 din Codul de 

Nemodificat

(2)
din 

prezenta lege, personalul 

va putea efectua numai actele 
stabilite prin art.61 din Codul 

190. Art. 36
(1) Pentru investigarea 

prezentei legi, inspectorii de 

terenurile sau mijloacele de 
transport pe care 

de întreprinderi le 
legal;

(Legea nr. 21 
din 10/1996)

2. La articolul 36 alineatul 
(1), litera a) va avea 

„a)
terenurile sau mijloacele de 
transport pe care întreprinderile 

folosesc în realizarea 
;”
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191.

Art. 37.-
judiciare date prin încheiere, 
conform art. 38, inspectorul 

inclusiv domiciliul, terenuri 
sau mijloace de transport 

administratorilor, directorilor 

Dup
35 se introduce un punct 
nou, pct.3,
cuprins:
3. Articolul 37 va avea 

Art. 37.-
judiciare date prin încheiere, 
conform art. 38, inspectorul de 

în orice 
iv domiciliul, 

terenuri sau mijloace de 

administratorilor, directorilor 

192.

(7) Încheierea 

recurs la Înalta Curte de 

de 48 de ore. Termenul de 

3. La articolul 38, alineatul 

cuprins:
„(7) la 

la Înalta Curte de 

48 de ore. Termenul în care 

Nemodificat
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recurs pentru Consiliul 

încheierii, potrivit 
prevederilor alin. (2). În ceea 
ce prive

curge de la momentul 

potrivit prevederilor alin. (1). 
Recursul nu este suspensiv 
de executare.

curge de la momentul 

prevederilor alin.(2). În ceea ce 

acesteia, potrivit prevederilor 
alin. (1). nu este 

193. Art. 25
(1) Personalul unitatilor de 
pompieri militari cu atributii 
de indrumare, control si 
constatare a incalcarilor legii 
in domeniul prevenirii si 
stingerii incendiilor, precum 
si de interventie, anume 
desemnat de comandantul 
Corpului Pompierilor 
Militari, pe timpul 
indeplinirii serviciului, este
investit cu exercitiul 
autoritatii publice si are 
urmatoarele drepturi si 
obligatii:
e) sa constate si sa sesizeze, 
in conditiile prevazute de 
lege, infractiunile savarsite 

Art.36.- La articolul 25 
alineatul (1) din Legea 
nr.121/1996 privind organizarea 

Pompierilor Militari, 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 257 din 
23 octombrie 1996, cu 

litera e) 

cuprins:

„e)
art. 61 din Codul 

Nemodificat
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in domeniul prevenirii si 
stingerii incendiilor;
(Legea nr. 121/1996 privind 
organizarea si functionarea 
Corpului Pompierilor 
Militari)

în domeniul pr
stingerii incendiilor.”

194.

Art. 31
(1)
mandatului, Avocatul 

pentru fapte, altele decât cele 

pe

Camere ale Parlamentului.
(Legea nr. 35/1997 privind 

Art.37.- (2) ale 
articolului 31 din Legea nr. 

Avocatului Poporului, 
re
al României, Partea I, nr. 844 
din 15 septembrie 2004, cu 

ulterioare, se modif

„(1)
mandatului, Avocatul Poporului 

domiciliu sau arestat preventiv

Parlamentului.

Nemodificat
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Poporului)

195. (2) 

pentru fapte, altele decât cele 

pot fi 

Poporului.
(Legea nr. 35/1997 privind 

Poporului)

(2)
Popor

la 

preventiv

Poporului.”

Nemodificat

196.

Art. 59
(1)

în prezenta lege 

Art.38.- Alineatul (1) al 
articolului 59 din Legea nr. 
56/1997 pentru aplicarea 

produc

acestora, re
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 116 din 10 februarie 

„(1) , în cazul 
la art. 

Nemodificat
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în mod 
obligatoriu
procuror.
(Legea nr. 56/1997 pentru 
aplicarea prevederilor 

privind 

distrugerea acestora)

197.

Art. 44
Art. 44:
contrafacere

(4) în

se 
poate constitui parte civ
pentru repararea 
prejudiciului.
(Legea nr. 255/1998 privind 

plante)

Art.39.- Alineatul (4) al 
articolului 44 din Legea nr. 

noilor soiuri de plante, 
re
al României, Partea I, nr. 926 
din 28 decembrie 2011, se 

cuprins:
„(4) în

poate solicita
pentru repararea prejudiciului.”

Nemodificat
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198. Art.40.- Legea nr.188/1999 

publici, re
Oficial al României, Partea I, nr. 
365 din 29 mai 2007, cu 

Nemodificat

199.

Art. 77
(6) În cazul în care fapta 

penale, scoaterii de sub 

penale

dispune achitarea sau 
încetarea procesului penal.
(Legea nr.188/1999 privind 

publici)

1. La articolul 77, alineatul 

cuprins:
„(6) În cazul în care fapta 

dispunerea 

achitarea
aplicarea pedepsei, amânarea 

sau încetarea 
procesului penal.” 

Nemodificat
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200.

Art.86
(3)

achitarea sau încetarea
procesului penal, 

drepturile salariale aferente 
perioadei de suspendare.
(Legea nr.188/1999 privind 

publici)

2. La articolul 86, alineatele 

cuprins:
„(3) În cazul în care s-a dispus 

achitarea 

pedepsei sau amânarea 

procesului 

fi achitate drepturile salariale 
aferente perioadei de 
suspendare.

Nemodificat

201. (5) De la momentul începerii 

public în cadrul altui 
compartiment sau altei 

(5) De la momentul punerii în
penale, în 

public poate influe
cercetarea, persoana care are 

altui compartiment sau altei 

Nemodificat
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(Legea nr.188/1999 privind 

publici)

202. Art.94
(1) Raportul de serviciu se 

f) este arestat preventiv;
(Legea nr.188/1999 privind 

publici)

3. La articolul 94 alineatul 

cuprins:

„f) este arestat preventiv sau 
;”

Nemodificat

203. Art.98
(1) Raportul de serviciu 

f) când 
a fost condamnat printr-o

art. 54 lit. h)
sau prin care s-a dispus 
aplicarea unei 
privative de libertate, la data 

irevocabile de 
condamnare;
(Legea nr.188/1999 privind 

4. La articolul 98 alineatul 

„f) când prin
-a

dispus condamnarea pentru o 
a art.54 lit.h) 

ori s-a dispus aplicarea unei 
pedepse privative de libertate, 

Nemodificat
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publici)

204. g) ca urmare a interzicerii 
profesiei sau 

de la data 

care s-
(Legea nr.188/1999 privind 

publici)

g) ca urmare a interzicerii 
dreptului de a 

a exercita profesia ori 
activitatea în executarea 

pedepse complementare, sau 
ca urmare a interzicerii 

ca 

e s-a
”

Nemodificat

205. Art.41.- Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea 

Oficial al României, Partea I, 
nr.219 din 18 mai 2000, cu 

ulteri

Nemodificat

206. Art. 21
(1)

1. Nemodificat
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asimilate acestora ori ca 

te, se 

465
467-479 din Codul de 

.
(2)

potrivit procedurii de drept 
comun.
(Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea,

207.

Art. 26.-

secretului profesional al 
avocatului exercitat în 

opozabile procurorului, 

solicitate de procuror sau 

2. Articolul 26 va avea 

„Art.26.-

secretului profesional al 

legii, nu sunt opozabile 

Nemodificat



80

a procurorului, în cursul 

(Legea nr.78/2000 pentru 

208. Art. 261

-

in
254 din 

Codul penal, de primire de 

de art. 256 din Codul penal,

. 257 din 
Codul penal, procurorul 
poate autoriza folosirea 
investigatorilor sub acoperire 
sau a investigatorilor cu 

descoperirii faptelor, 

3. Articolele 261 Nemodificat
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(2) Investigatorii sub 
acoperire sunt l

legii.
(3) Investigatorii cu 

judiciare.
(4) Autorizarea folosirii 
investigatorilor sub acoperire 
sau a investigatorilor cu 

30 de zile, care poate fi

determinat autorizarea se 

(5)

folosirea investigatorilor sub 
acoperire sau a 
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investigatorilor cu identitate 

art. 203 din Codul de 
,

ele:
a)
concrete cu privire la 

254, 256 sau
257 din Codul penal;
b)

la art. 
254, 256 sau 257 din Codul
penal, atunci când identitatea 

c)
investigatorul sub acoperire 
sau investigatorul cu 

d) identitatea sub care 
investigatorul sub acoperire 

le 
autorizate;

autorizarea.
(6) Investigatorii sub 
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acoperire sau investigatorii 

art. 
254, 256 sau 257 din Codul 
penal.
(7) Procesele-verbale 
încheiate de investigatorii 
sub acoperire sau de 
investigatorii cu identitate 

pot fi folosite numai în cauza 

autorizarea.

investigatorilor sub acoperire 

(9)
autorizeze folosirea unui 
investigator sub acoperire are 

-i cuno

respectarea secretului 
profesional.
(10) Investigatorii sub 
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acoperire sau investigatorii 

2 din Codul 
.

Art. 27.- (1) Când sunt 
indicii temeinice cu privire la 

prezenta lege, în scopul 
strângerii de probe sau al 

autorizeze motivat, pe o 
mult 30 de zile:

a) punerea sub supraveghere 

conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere 
sau interceptarea 

c) accesul la sisteme 

d) comunicarea de înscrisuri, 
documente bancare, 
financiare ori contabile.
(2) Pentru motive temeinice 
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(1) lit. a)-c) autorizate este de 
4 luni.

1-915

din 

corespun

Art. 30

de achitare se poate publica 

Art. 31
(1) Prevederile prezentei legi 

j
.

92/1992 pentru organizarea 

Monitorul Oficial al 
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Românei, Partea I, nr. 259 
din 30 septembrie 1997, cu 

aceasta nu prevede altfel.
(Legea nr.78/2000 pentru 

elor de 

209. Art.42.- Articolul 36 din Legea  
nr.139/2000 privind activitatea 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 148 din 1 martie 

rile ulterioare, 

cuprins:

Nemodificat

210. Art.  36.- (1) În activitatea de 
meteorologie constatarea 

de personalul împuternicit de 
ministrul coordonator, la 
propunerea Centrului 

„Art.36.- (1) În activitatea de 
meteorologie, constatarea 

personalul împuternicit de 
ministrul coordonator, la 
propunerea Centrului 

Nemodificat
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activitatea de meteorologie 

abilitat de autoritatea de stat 

(2) Procesul-verbal de 
constatare a i

competente.
(Legea  nr.139/2000 privind 
activitatea de meteorologie)

activitatea de meteorologie 

abilitat de autoritatea de stat în 

(2)

potrivit art.61 din Codul de 
.”

211. Art.43.- Legea nr. 143/2000 

consumului ilicit de droguri, 

României, Partea I, nr. 362 din 3 

Nemodificat

212. Art. 1.- (1) În prezenta lege 

-

sau organele legal abilitate, 

1.
k) se a

Nemodificat
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controlul procurorului, care 

drogurile ori precursorii, în 
scopul descoperirii 

iden

-

efectueze, cu autorizarea 

specifice, în vederea 
strângerii datelor privind 

identificarea f

(Legea nr. 143/2000 privind 

de droguri)

213.

Art. 18

2. La articolul 18, alineatele 

cuprins:

Nemodificat
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(1) Drogurile ridicate în 

contraprobe este obligatorie.
(Legea nr. 143/2000 privind 

de droguri)

„(1) Drogurile ridicate în 

potrivit art. 574 lit. d) din 

obligatorie.

214.
(3) Distrugerea drogurilor se 
efect
incinerare sau prin alte 

comisii formate din câte un 
reprezentant al Parchetului 

Ministerului Mediului
al

un specialist din cadrul 

consumului ilicit de droguri 
din Inspectoratul General al 

gestionarul camerei de

……………………………
(3) Distrugerea drogurilor se 

incinerare sau prin alte mijloace 

din 
executarea, câte un 
reprezentat a

al
Ministerul Mediului 

, un specialist din 

consumului ilicit de droguri din 

l camerei 

În cazul în care 
distrugerea nu are loc in 

(3) Distrugerea drogurilor 
se efectueaz
incinerare sau prin alte 

comisii formate din 

executarea, câte un 
reprezentat

Ministerului Mediului 
, un specialist din 

consumului ilicit de droguri 
din Inspectoratul General al 

camerei de corpuri delicte a 
În cazul în 

care distrugerea nu are loc 
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(Legea nr. 143/2000 privind 

de droguri)

executare, din comisie face 

loc 
distrugerea. Un exemplar al 
procesului verbal se trimite 

”

executare, din comisie face 

distrugerea. Un exemplar al 
procesului verbal se trimite 

215. Art. 18
(4) Cheltuielile ocazionate de 
distrugerea drogurilor se 

persoana de la care au fost 
ridicate.
(Legea nr. 143/2000 privind 

consumului ilicit 
de droguri)

3. La articolul 18, alineatul 
(4) S

Nemodificat

216. Art. 20.- Parchetul de pe 

organelor legal abilitate, 

suprav

drogurilor ori a precursorilor.

4. Articolele 20 - Nemodificat
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Art. 21.- (1) Procurorul poate 
autoriza folosirea 

pentru descoperirea faptelor, 

în care 

pentru motive temeinic 
justificate, fiecare prelungire 

Art. 22.-

acestora pot procura droguri, 
iale 

vederea descoperirii 
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implicate în astfel de 

(2) Actele încheiate de 

lin. 
(1), pot constitui mijloace de 

Art. 23.- (1) Când sunt 

prezenta lege sau care a 

ii sau 
informatice, organul de 

1 -915

Art. 24.-
efectua în locurile în care 

-a comis ori 
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Art. 25.- (1) În cazul în care 

dispune efectuarea unor 
examene medicale, în 

În caz de refuz se va solicita 
autorizarea procurorului, care 

medicale.
(2) Actele consemnând 

privind modul în care acestea 
s-au efectuat se transmit de 

-a solicitat.

(Legea nr. 143/2000 privind 
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de droguri)

217. Art.44.- Legea nr.188/2000 
pri
re
al României, Partea I, nr.738 din 
20 octombrie 2011, cu 

Nemodificat

218. Art.23
(1) Calitatea de executor 

e)

atingere prestigiului 
profesiei;
(Legea nr.188/2000 privind 

1. La articolul 23 alineatul 
(1), litera e) va avea 

prins:
„e)

-a
dispus condamnarea sau 

;”

Nemodificat

219. 2.
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 

uprins:
„(11)

Nemodificat
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cazul în care, pentru o 

s-

pedepsei, s-a aplicat pedeapsa 
amenzii sau acesta a beneficiat 

nu a adus atingere prestigiului 
profesiei.”

220.
Art. 50 
(1) În cazul în care împotriva 

-a

preventive sau în cazul în 
care s-a 

în

propunerea Consiliului 

va lu

penal, potrivit legii.

3. La articolul 50, alineatul (1) 

„(1) În cazul în care împotriva 
executorul -a

ori a arestului la domiciliu ori
în cazul în care s-a dispus în 

condamnarea 

pedepsei,
oficiu sau la propunerea 

a

potrivit legii.”

Nemodificat
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(Legea nr.188/2000 privind 

221. Art.45.-
a Guvernului nr.59/2000 privind 
statutul personalului silvic, 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.238 din 

Nemodificat

222. 1. 
introduce un articol nou, 
art.431 cu
„Art.431.-

e

M.O. nr. 
757/12.11.20
12 la art. 85, 
pct. 1, 
referitor
OUG nr. 
59/2000
Art. 41-

223. Art. 44.-
personalul silvic aflat în 

pentru fapte îndeplinite în 

2. Nemodificat
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unitatea la care este angajat 
sau un membru al familiei va 
sesiza în scris organele de 

depistar

(
Guvernului nr.59/2000 
privind statutul personalului 
silvic)

224.

Art. 26.-

co
abilitate

care
constatare la organul local 

Art.46.- Articolul 26 din 
Ord
Guvernului nr.244/2000 privind 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 96 din 4 
februarie 2002,
ulterioare,

„Art.26.- zute 

de organele 

15
- 17, care 
art. 61 din Codul de 

.”

Nemodificat
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.
(
Guvernului nr.244/2000 

225. Art.47.-
nr.1/2000 privind organizarea 

al României, Partea I, nr. 996
din 10 noiembrie 2005, se 

Nemodificat

226. Art.15

stabilite prin regulamentul de 

principale:
a)

la cererea persoanelor 
interesate, expertize 

1. La articolul 15, litera a) 

„a)

cererea persoanelor interesate, 
expertize, autopsii,

Nemodificat
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-legale;
(
nr.1/2000 privind 

medico-legale 
-legale;”

227. Art. 17

a)
medico-legale din 

ins

care, potrivit legii, sunt 
necesare expertize medico-
legale psihiatrice;
(
nr.1/2000 privind 

2. La articolul 17, litera a) 

„a)
autopsii, medico-

cazurile în care, potrivit legii, 
sunt necesare expertize medico-
legale psihiatrice;”

Nemodificat

228. Art.48.- Legea nr. 678/2001 Nemodificat
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combaterea traficului de 

Oficial al României, Partea I, nr. 
783 din 11 decembrie 2001, cu 

229. Art. 21.-

de prezenta lege se 

obligatori

Art. 22.- În vederea strângerii 
datelor necesare începerii 

investigatori sub acoperire, în 

Art. 23.- (1) 
sau indicii

prezenta lege sau care a 

informatice, organul de 

1. Articolele 21 – Nemodificat
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autorizarea procur

(2) 1-915

(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

230.

Art. 24.-

persoane . 13 

nu sunt 
publice.
(2) La

(1)

Traficului de Persoane, 

2. Articolul 24 va avea 

„Art.24.- (1)

minori,
211 din Codul 

penal
374

din Codul penal sunt 
nepublice.

este 

Nemodificat
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(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

231. (3) În cauzele privind 

prezenta lege, ascultarea 
minorului care nu a împlinit 
vârsta de 14 ani se face în 

reprezentant legal, fiind 

unui psiholog, respectiv a 

(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

(2) În cauzele privind 

exploatarea persoanelor 
vulnerabile din Titlul I al 

Codul

374 din Codul penal, ascultarea 
minorului care nu a împlinit 
vârsta de 14 ani se face în 

nui psiholog, 
respectiv a unui reprezentant al 

Nemodificat

232.

Art. 25.- La judecarea 

3. Articolul 25 va avea 

„Art.25.- La judecarea 

Nemodificat
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la cererea 

.
(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

de trafic de 

gale în 

264 din Codul penal, la cererea 
persoanei

.”

233.

Art. 26.- (1) Persoanelor 

e
li se 

în mod special 

(2) Victimele traficului de 

determinant pentru 

autorilor, pot fi incluse în 

4. Articolul 26 va avea 

„Art.26.- (1) Victimelor 

persoane o
o

Nemodificat
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martorilor, potrivit legii.
(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

234. (3)
identitatea victimelor 
traficului de persoane sunt 
ocrotite potrivit prezentei 
legi.
(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

(2)
victimelor 
trafic de persoane sunt ocrotite.

Nemodificat

235. (4) Victimele in

au dreptul la recuperarea lor 

(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

(3) de 
trafic de persoane au dreptul la 
recuperarea

Nemodificat

236. (5) Minorilor, victime ale

prezenta lege,

în raport cu vârsta lor.
(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

(4) Victimelor minore ale
de trafic de 

persoane

vârsta lor.

Nemodificat
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237. (6) Femeilor, victime ale 

prezenta lege
celor care sunt supuse unui 
risc ridicat de a deveni 
victime ale acestor 

specifice.
(Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane)

(5) Femeilor, victime ale 
de trafic de 

persoane
sunt supuse unui risc ridicat de a 
deveni victime ale acestor 

.”

Nemodificat

238.

Art. 27.- (1) La cererea 
organelor judiciare, 
Ministerul Administr
Internelor

pentru victimele
traficului de persoane, 

neguvernamentale care 

lite prin 
regulamentul de aplicare a 
prezentei legi.
(Legea nr. 678/2001 privind 

5. La articolul 27, alineatul (1) 

„Art.27.- (1) Ministerul 
Afacerilor Interne

a victimelor
traficului de persoane, în 

”

Nemodificat
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traficului de persoane)

239. Art. 38 

traficului de persoane sunt 

cazare, într-

p

beneficia de consiliere 

(Legea nr. 678/2001 privind 
combaterea 

traficului de persoane)

6. La articolul 38, alineatul Nemodificat

240.

Art. 43. - Victimele 

prezenta lege sunt 
informate cu privire la 

administrative aplicabile.
(Legea nr. 678/2001 privind 

7. Articolul 43 va avea 

„Art.43. - Victimele 
de trafic de 

cu privire la 
proceduril
administrative aplicabile.”

Nemodificat
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traficului de persoane)

241.

Art. 23.- (1) Ministrul 
,

cu avizul procurorului 
general al Parchetului de pe 

are au 
calitatea de organe de 

(2) În îndeplinirea 
cercetare

face parte.

Art.49.- Articolului 23 din 

Guvernului nr.104/2001 privind 

României, Partea I, nr. 351 din 

cuprins:
„Art.23.- (1) Ministrul 
afacerilor interne, cu avizul 
conform al procurorului general 

care au calitatea de organe de 
cercetare pe

(2)
de

care face parte.”

Nemodificat
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(3) În caz de continuare a 

comunicând despre aceasta 

(4) În caz de deta

unitate.
(5) În îndeplinirea 

l

(
Guvernului nr.104/2001 

242. Art.50.- Alineatul (2) al 
de 

Nemodificat
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Art. 23
(2) se

lor.
(
Guvernului nr.105/2001 
privind frontiera de stat a 
României)

nr.105/2001 privind frontiera de 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 352 din 30 iunie 

prin Legea nr. 243/2002, cu 

ulterioare, se modifi

„(2) sunt

competente în vederea 

243. Art.51.- Legea nr.182/2002 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.248 din 12 aprilie 

Nemodificat

244. 1. La articolul 7, alineatul Nemodificat
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Art. 7

clasificate ce constituie 
secret de stat, respectiv secret 
de serviciu, potrivit art. 15 

, este garantat, sub 

persoane:
României;

b) primul-ministru;

e) senatori,

îndeplinirea procedurilor 
-(3), 

respectiv la art. 28, în baza 
unor proceduri interne ale 

fac parte, avizate de Oficiul 

le ce le revin 

cuprins:
„(4)
clasificate ce constituie secret 
de stat, respectiv secret de 

persoane:

a)
b) primul-ministru;
c)
d)
e) senatori;
f)
g) procurori;
h) -

,

îndeplinirea procedurilor 
- (3), 

respectiv la art.28, în baza unor 

fac parte, 
avizate de Oficiul Registrului 



111

semnat angajamentul scris de 

la art. 36 alin. (3).
(Legea nr.182/2002 privind 

clasificate)

semnat angajamentul scris de 
la 

art.36 alin.(3).”

245. 2. 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin.(5), cu 

„(5)
-

p
prin regulament elaborat de 
Consiliul Superior al 

Nemodificat

246. Art.52.- Legea nr.218/2002 

României Partea I nr. 305 din 9 

Nemodificat
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247. Art. 26
(1)

principale:
15.
mijloace tehnico-
cercetarea locului 

mijloacelor materiale de 

crimi
tehnico- dispuse în 

;
(Legea nr.218/2002 privind 

1. La articolul 26 alineatul (1), 

cuprins:

„15.
mijloace tehnico-
cercetarea locului faptei

criminalistice de constatare, 
rapoarte de interpretare a 
urmelor sau de evaluare a 
comportamentului 

criminale;”

Nemodificat

248. 2. La articolul 26 alineatul 

introduce un nou punct, 
pct.151,
„151. efectueaz

mijloacelor tehnico-
criminalistice;”

Nemodificat
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249. Art.27

organe de cercetare ale 
în

a) tribunal, în cazul 

14 alin. (2) pct. II din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul 

ui;
b) curtea de apel, în cazul 

14 alin. (2) pct. I lit. e)-j) din 
Legea nr. 360/2002;
c)

14 alin. (2) 
pct. I lit. a)-d) din Legea nr. 
360/2002.
(Legea nr.218/2002 privind 

iei Române)

3. La articolul 27, alineatul Nemodificat

250. Art. 32.- (1) Pentru 

organizate ori în interesul 

supravegheate.

4. Nemodificat
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(2) Li

sub controlul procurorului, 

care fac obiectul unor 

sunt interzise, în scopul 

persoanelor implicate.
(Legea nr.218/2002 privind 

251.

Art. 33.- (1) Pentru

transfrontaliere, a 

terorismului, traficului de 

a crimei organizate, 

5. La articolul 33, alineatul (1) 

„Art.33.- (1) În vederea 

cu privire la activitatea 
persoanelor sau grupurilor de 
persoane suspectate de 

moduri de operare deosebite, 
precum

Nemodificat
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pot fi descoperite sau ai 

mijloace, la propunerea 
inspectorului general al 
Inspectoratului General al 

aprobarea ministrului de 

-

mijloace, 
poate folosi informatori.
(Legea nr.218/2002 privind 

potrivit legii,
poate folosi informatori.”
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252. Art.53.- Legea nr.360/2002

Oficial al 
României, Partea I, nr. 440 din 

Nemodificat

253.

Art. 65.- (1) În cazul în care 
-a

sau acesta a fost trimis în 

(Legea nr.360/2002 privind 
tului)

1. Articolul 65 va avea 

„Art.65.- (1) În cazul în care 
-a pus în 

sau 

abateri disciplinare, când 

Nemodificat

254. -a 

sau care este judecat 
în stare de libertate ori 
liberat provizoriu pe 

este pus la 

(2) -a

cu

Nemodificat
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(Legea nr.360/2002 privind aceasta nu aduce atingere 
prestigiului profesiei.

255.

(Legea nr.360/2002 privind 

(3)
sau aflat în arest la domiciliu

Nemodificat

256.

oare 
gradului profesional pe care 

prezenta lege.
(Legea nr.360/2002 privind 

(4)

erviciu stabilite 

profesional pe care îl are, la 

prezenta lege.

Nemodificat Texte 
identice

257.

nici un drept dintre cele 

(5)

niciun drept dintre cele 

Nemodificat Texte 
identice
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insigna.
(Legea nr.360/2002 privind 

insigna.

258. (6) În cazul în care s-a dispus 

ori achitarea, precum 

fi repus în toate drepturile 
anterioare, inclusiv 
compensarea celor de care a 
fost privat pe perioada 

compet
ordin al ministrului 

.
(Legea nr.360/2002 privind 

(6) În cazul în care s-a dispus 

pedepsei, amânarea ap

drepturile anterioare, inclusiv 
compensarea celor de care a fost 
privat pe perioada punerii la 

compet
ordin al ministrului afacerilor 
interne.”

Nemodificat

259. Art. 69.- (1) Încetarea 
raporturilor de serviciu ale 

persoanele care, potrivit art. 

acordare a gradelor 

2. La articolul 69, litera i) a 
alineatului (1) va avea 

Nemodificat
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i) când este condamnat prin 

-a 

pedepsei închisorii sau 
amenzii penale pentru 

persoanelor care au acordat 
gradele profesionale 

(Legea nr.360/2002 privind 

„i) când este condamnat prin 

în care s-a dispus suspendarea 
sub 

supraveghere sau amenzii 

acordat gradele profesionale 
.15;”

260.

Art. 18
(1) Aducerea la îndeplinire a 

în
conformitate cu art. 459 din 

,

Art.54.- La articolul 18 din 
Legea nr.546/2002 privind 

Oficial al României, Partea I, 
nr.755 din 16 octombrie 2002, 

ulterioare, alineatul (1) se 

cuprins:
„(1) Aducerea la îndeplinire a 

atunci când intervine 

se face în 
conformitate cu art. 596 din 

Nemodificat
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a
Penitenciarelor.
(Legea nr.546/2002 privind 

261. Art.55.- Legea nr.656/2002 

pentru instituirea unor 

terorism,
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.702 din 12 
octombrie 2012, 

Nemodificat

262. Art.5
(5)

sau alte 
structuri din cadrul 
Ministerului Public, 
competente potrivit legii,
pot solicita, motivat, 
Oficiului completarea 
acestora.
(Legea nr.656/2002 pentru 

1. La articolul 8, alineatele (5) 
-
cuprins:
„(5)

Serviciul Român de 
pot solicita Oficiului 

completarea acesteia.

Nemodificat
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pentru instituirea unor 

actelor de terorism)

263. (6) 

din cadrul Ministerului 
Public, competente potrivit 
legii, la solicitarea acestora, 

le-

(Legea nr.656/2002 pentru 

pentru instituirea unor 

actelor de terorism)

(6) Oficiul ar
procurorului 

Serviciului Român 
, la solicitarea 

pe care le-

Nemodificat

264. (7) 

cadrul Ministerului Public, 
competente potrivit legii, 

potrivit alin. (5), vor 

(7)
vor comunica  periodic

Oficiului stadiul de rezolvare a 

cuantumul sumelor aflate în 
conturile persoanelor fizice sau 
juridice pentru care s-a dispus 

Nemodificat
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comunica trimestrial
Oficiului stadiul de rezolvare 

or transmise, 

aflate în conturile 
persoanelor fizice sau 
juridice pentru care s-a
dispus blocarea, ca urmare a 

dispuse.
(Legea nr.656/2002 pentru 

s
pentru instituirea unor 

actelor de terorism)

blocarea, ca urmare a 

265.

Art. 26
(2) Oficiul are ca obiect de 

actelor de 
terorism, scop în care 

alin. (1), Parchetul de pe 

2. La articolul 26, alineatul 

cuprins:
„(2) Oficiul are ca obiect de 

combatere
terorismului, scop în 

Nemodificat
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(Legea nr.656/2002 pentru 

pentru instituirea unor 

actelor de terorism)

.”

266. Art. 34.- În cazul 

a actelor de terorism, secretul 

nu sunt opozabile organelor 

procurorului sau a organelor 

cererea acestora a fost 

Art. 35.- (1) Când sunt 
indicii temeinice cu privire la 

terorism, în scopul strângerii 

3. Articolele 34 - 36 Nemodificat
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a) punerea sub supraveghere 

conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere, 
interceptarea sau 

c) accesul la sisteme 
informatice;
d)
sumelor de bani.
(2)

mult 30 de zile. Pentru 

dispuse este de 4 luni.
(3)

) pot fi 

1-916 din 

(4) Procurorul poate dispune 
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documente bancare, 
financiare ori contabile, în

alin.(1).
(5)

a) indiciile temeinice care 

b) detalii cu privire la banii 
care fac obiectul 
supravegherii;
c)

cunoscute;
d) datele de identificare a 

supravegheze livrarea.

Art. 36.- În cazul în care 
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-

a

actelor de terorism, care nu 

strângerii datelor privind 

investigatori sub acoperire, în 

(Legea nr.656/2002 pentru 

pentru instituirea unor 

actelor de terorism)

267.

Art. 37.- (1) Parchetul de pe 

trimestrial Oficiului copii 

4. Articolul 37 va avea 

„Art.37.-

art. 29 .”

Nemodificat
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(2) Oficiul 

condamnate pentru 

art. 29.
(Legea nr.656/2002 pentru 

pentru instituirea unor 

actelor de terorism)

268. Art.56.- Legea nr.682/2002 

torul Oficial al 
României, Partea I, nr. 964 din 
28 decembrie 2002, cu 

Nemodificat

269. Art.4
(2)

într-
a) organizator ori con

b) instigator ori autor al 

1. La articolul 4 alineatul (2), 

uprins:

„a)
de grup 

b) instigator ori autor al 

Nemodificat
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calificat sau omor deosebit 
de grav.
(Legea nr.682/2002 privind 

calificat;”

270.

Art.5.- Organul de cercetare 

penale, procurorul, în faza 
pot solicita 

procurorului, respectiv

Program a unui martor, a 
unui membru de familie al 
acestuia sau a unei persoane 

formulând propuneri 
motivate în acest sens.
(Legea nr.682/2002 privind 

2. Articolul 5 va avea 

„Art.5.- Organul de cercetare 

poate solicita procurorului,
iar procurorul, în procedura 

în 
poate solicita 

j
respectiv 

a unui martor, a unui membru 
de familie al acestuia sau a unei 

formulând propuneri motivate în 
acest sens.”

Nemodificat

271.

Art.7.- Procurorul sau

timp, dar nu mai târziu de 5 
zile de la primirea 

3. Articolul 7 va avea 

„Art.7.- Procurorul, j
sau 

dar nu mai târziu de 5 zile de la 
primirea propunerii, prin 

Nemodificat
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respectiv încheiere, asupra 
propunerii de includere în 
Program.
(Legea nr.682/2002 privind 

asupra propunerii de includere 
în Program.”

272.

Art.8.- (1) În cazul în care 
este de acord cu propunerea, 

comunica O.N.P.M. 

încheierea de includere a 
persoanei respective în 
Program, iar O.N.P.M. va lua 
toate 

sprijin.
(Legea nr.682/2002 privind 

4. La articolul 8, alineatul (1) 

„Art.8.- (1) În cazul în care 
este de acord cu propunerea, 
procurorul,

sau 

de includere a persoanei 
respective în Program, iar 

sprijin.”

Nemodificat

273. Art. 7

-6

procuror.

Art.57.- Articolul 7 din 

Guvernului nr.31/2002 privind 

simbolurilor cu caracter fascist, 

Nemodificat
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Guvernului nr.31/2002 
privind interzicerea 

cu caracter fascist, rasist sau 

cultului persoanelor vinovate 

omenirii)

Oficial al României, Partea I, nr. 
214 din 28 martie 2002, 

Legea nr. 

274. Art.58.-
a Guvernului nr. 43/2002 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.244  din 11 aprilie 

prin Legea nr.503/2002, cu 

Nemodificat

275. Art. 11
(3) Constatarea tehnico-

procurorului de speciali

-

1. La articolul 11, alineatele Nemodificat
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publice sau private române 

potrivit 

(
Guvernului nr. 43/2002 

276.

Art.13.-
Departamentului

78/2000 pentru prevenirea, 

com

calitatea persoanelor care le-

echivalentul în lei a 200.000 

2. Articolul 13 va avea 

„Art.13.- (1) Sunt de 

ulterioare

a)
persoanelor care le-au comis, au 

mare decât echivalentul în lei a 

Nemodificat
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euro ori o perturbare 

juridice ori
sumei sau a bunului care 

decât echivalentul în lei a 
10.000 de euro;
(
Guvernului nr. 43/2002 

sumei sau a bunului care 

echivalentul în lei a 10.000 
euro;

277.
valoarea pagubei materiale 
ori de gravitatea 

persoane juridice ori de 
valoarea sumei sau a bunului 

senatori; membri ai 
Guvernului, secretari de stat 

orii 

b)
pagubei materiale ori de 
valoarea sumei sau a bunului 
c

senatori; membrii din 
România ai Parlamentului 
European; membrul desemnat 
de România în Comisia 

membri ai 
Guvernului, secretari de stat ori 

acestora; consilieri ai 

Nemodificat
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membrii Consiliului Superior 

consi
consilierii de stat din cadrul 

consilierii de stat ai primului-

controlorii financiari ai 

conturi; guvernatorul, prim-
i

viceprimarii municipiului 

viceprimarii sectoarelor 

Consiliului Superior al 

l acestuia; Avocatul 

consilierii de stat din cadrul 

consilierii de stat ai primului-
auditorii 

publici externi din cadrul

conturi; guvernatorul, prim-

viceprimarii municipiului 

viceprimarii sectoarelor 
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municipiilor; consilierii 

persoanele cu
control din cadrul acestora, 

personalul vamal; persoanele 

conducere, de la director 
inclusiv, în cadrul regiilor 

lor 

-
bancare; persoanele 

81 din 
Legea nr. 78/2000, cu 

a

d

personalul vamal; persoanele 

de la director inclusiv, în cadrul 
regiilor autonome de interes 

comerciale la care statul este 

-

art. .
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ulterioare; lichidatorii 
judiciari; executorii 

Valorificarea Activelor 
Statului. 
(
Guvernului nr. 43/2002 

278. (11) In
intereselor financiare ale 

Europene 

Departamentului

(
Guvernului nr. 43/2002 

(2)
intereselor financiare ale 
Uniunii Europene sunt de 

Nemodificat

279. (12) Departamentul

-a 

mai mare decât echivalentul 
în lei a 1.000.000 euro, în 

215 alin. 1, 

(3)

246, art. 297  
din Codul penal, 

-
mare decât echivalentul în lei a 
1.000.000 euro.

Nemodificat
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2481 din Codul penal, al 

-181 din 
Legea nr. 141/1997 privind 
Codul vamal al României, 

în Legea nr. 241/2005

combaterea evaziunii 
fiscale.
(
Guvernului nr. 43/2002 
privin

280. (2) Procurorii 
din cadrul Departamentului

la alin. (1), (11 (12).
(
Guvernului nr. 43/2002 

(4) Procurorii din cadrul 

alin.(1) b.

Nemodificat

281. (5) În cazul în care dispune 

penale, procurorul din cadrul 

Nemodificat
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poate continua efectuarea 

282. (3)

, (11

(12), rii în 

procurori militari din cadrul

gradul militar pe care îl au 
persoanele cercetate. 

lui de 

Legea nr. 78/2000, cu 

ulterioare, care nu sunt 
date, conform alin. (1), (11)

2

Anti (

43/2002 

(6)

- (3),

procurori militari din cadrul 

gradul militar pe care îl au 
persoanele cercetate.”

Nemodificat
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283. Art. 16.- (1) Când sunt 
indicii temeinice cu privire la 

e

strângerii de probe sau al 

pot fi dispuse 

a) punerea sub supraveghere 
a

conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub 
supraveghere, 
interceptarea sau 
înregistrarea 

;
c) accesul la sisteme 

(2)

dispuse de procurorii 

cel mult 30 de zile. Pentru 
motive temeinice aceste 

3. Nemodificat
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dispuse este de 4 luni.
(3)
alin. (1) lit. b) poate fi 

r, 

911-916 din Codul de 

(4)

înscrisuri, documente 
bancare, financiare ori 

p

Art. 20.- (1)

profesional al avocatului, nu 
sunt opozabile procurorilor 

e

(2)
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(3) Verificarea conturilor 

asimilate acestora se 

procurorului din cadrul 

Art. 22.- (1) În cazul 

Codul penal privind 
confiscarea bunurilor.
(2)

echivalentul lor în bani sau 
bunurile dobândite în locul 
acestora.
(3) Pentru a garanta aducerea 
la îndeplinire a co
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Acestea se aduc la 

persoanele anume desemnate 

(
Guvernului nr. 43/2002 

284. Art. 223

(1) Procurorii din cadrul 
structurii centrale a 

competen

-

(2) În cauzele preluate în 

procurorii din cadrul 
structurii centrale pot 

procurorilor din cadrul 
structurilor teritoriale

îndeplini oricare dintre 

4. Articolul 223 va avea 

„Art.223.- Procurorii din 
cadrul structurii centrale a 

structurilor teritoriale ale 

e
.”

Nemodificat



142

(
Guvernului nr. 43/2002 

285. Art.59.-
a Guvernului nr. 195/2002 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 670 din 3 august 

e, se 

Nemodificat

286.
Art. 24

prezinte la examen pentru 

conducere persoana care a 

publice sau pentru o 
e omor, lovire 

sau
de moarte,

ca 

1. La articolul 24, alineatul (6) 

„(6)
prezinte la examen pentru 

de
conducere persoana care a fost 

drumurile publice  sau pentru o 
care a avut ca 

rezultat uciderea sau
a unei 

persoan ca urmare a 
de 

Nemodificat
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urmare a unei
reguli 

p (1).
(
Guvernului nr. 195/2002 

drumurile publice)

când a intervenit una dintre 

alin. (1).”

287. Art. 103.- (1) Suspendarea 

conduce autovehicule se 
dispune:

zile când fapta 

autovehicul sau tramvai a 

în cazul accidentului de 

ea

procurorul a dispus 

penale, scoaterea de sub 

2. La articolul 103 alineatul 
(1), litera c)  va avea 

„c)
zile când fapta 
de autovehicul sau tramvai a 

care a rezultat decesul sau 

sau procurorul a dispus 

aplicarea pedepsei sau 

Nemodificat
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sus
dreptului de a conduce.
(
Guvernului nr. 195/2002 

drumurile publice)

conduce.”

288. Art. 106.-
expirarea perioadei de 

dreptului de a conduce, 

pentru verificarea cuno

dispus înlocuirea 

caracter administrativ 

Codul penal;
(

3.La articolul 106 alineatul 
(1), litera b) va avea 

„b)
ca

iar procurorul a dispus clasarea 

pedepsei ori  amânarea 
.”

Nemodificat
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Guvernului nr. 195/2002 

drumurile publice)

289. Art. 116.- rei 
permis de conducere a fost 

pentru una dintre faptele 
(1) 

prezenta la examen pentru 
is de 

conducere, pentru toate 
categoriile avute anterior, 

b) a trecut un an de la data 

care s-a dispus suspendarea 
con
pedepsei ori suspendarea 

sub 
supraveghere; 
(
Guvernului nr. 195/2002 

drumurile publice)

4. La articolul 116 alineatul 

:

„b) a trecut un an de la data 

-a

pedepsei sub supraveghere;

Nemodificat



146

290.
d) interzicerea dreptului de a 
exercita profesia sau

art. 64 lit. c) din Codul penal, 

(
Guvernului nr. 195/2002 

drumurile publice)

………………………………
d) interzicerea dreptului de a 
exerc

66 alin. (1) lit. 
i) din Codul penal, a expirat sau 

Nemodificat

291. Art. 11.-

obliga

tribunal.

Art. 14.- În cazul 

secretului profesional al 
avocatului, nu sunt opozabile 

Art.60.- Articolele 11, 14 -
23 din Legea nr 39/2003 privind 

României, Partea I, nr.50 din 29 

Nemodificat
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penale de procuror, pe baza 

procurorului anume 
desemnat de procurorul 
general al parchetului de pe 

ar în 

Art. 15.- (1) Când sunt 
indicii temeinice cu privire la 

strângerii de probe sau al 

procurorul poate dispune, pe 
l mult 30 de 

zile:
a) punerea sub supraveghere 

conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere 

c) punerea sub supraveghere 
sau accesul la sisteme 

(2) Pentru motive temeinice 

(1) pot fi prelungite de 
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(3) -915 

(4)
alin. (1) procurorul poate 

înscrisuri, documente 
bancare, financiare sau 
contabile.

Art. 16.- (1) Procurorul 
desemnat de procurorul 
general al Parchetului de pe 

solicitarea ins
organelor legal abilitate, 

sustragerea sau substituirea 

(2)

a) indiciile temeinice care 
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b) detalii cu privire la 
bunurile care fac obiectul 

înlocui pe acestea;
c)

cunoscute;
d) datele de identificare a 

supravegheze livrarea.
(3) Nu se poate autoriza 

supravegheate în cazul în 
care prin acestea s-ar pune în 

ordinea

Art. 17.- În cazul în care 
-a
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strângerii datelor privind 

cadrul structurilor 
specializate ale Ministerului 
de Interne.

Art. 18.- (1) Autorizarea 

procurorul desemnat de 
procurorul general al 

general al parchetului de pe 
a de apel, prin 

a) indiciile temeinice care 
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b) identitatea sub care 

c)

acoperire;
d)

acoperire;
e)

(2)
cadrul structurii specializate 

a prezenta procurorului 
rapoarte periodice referitoare 

urate de 

Rapoartele periodice au 

referitoare la toate act



152

grave.

Art. 19.- (1) În cazuri 

sub acoperire poate solicita 

autorizarea, potrivit art. 18 
alin. (1), procurorul urmând 

(2)

care a primit autorizarea 

inform
posibilitatea survenirii unui 
pericol imediat, acesta 
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care a dat autorizarea. 
Procurorul s

legii.
(Legea nr 39/2003 privind 

292. Art.61.- Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, re
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 345 din 18 mai 

Nemodificat

293. 1. La articolul 52 alineatul 

1), cu 

Nemodificat
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„c1) în cazul în care împotriva 
salariatului s-
Codului de proc

executarea contractului de 

care salariatul este arestat la 
domiciliu, iar co

294.
Art. 61
b) în cazul în care salariatul 
este arestat preventiv pentru 

(Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii)

2. La articolul 61, litera b) 

„b) în cazul în care salariatul 
este arestat preventiv sau 
arestat la domiciliu pentru o 

Nemodificat

295. Art. 54.- (1) În cazuri urgente 

temeinice cu privire la 

Art.62.- Articolele 54 – 58 din
Legea  nr.161/2003 privind 

Nemodificat
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sistemelor informatice, în 
scopul strângerii de probe 

se poate
dispune conservarea 

datelor 
informatice ori a datelor 
referitoare la traficul 

.
(2)
penale conservarea se 
dispune de procuror, prin 

a
cererea organului de 

oficiu, iar în cursul 

încheiere.
(3)
alin.(1) se dispune pe o 

oate 

(4)
procurorului sau încheierea 

Oficial al României, Partea I, 
nr.279 din 21 aprilie 2003, cu 

ulterioare .
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alin. (1), aceasta fiind 

imediat,

(5) În cazul în care datele 
referitoare la traficul 

posesia mai multor 
furnizori de servicii, 
furnizorul de servicii 

organulu

furnizori de servicii, în 

comunicare folosit.
(6)

încu

fost conservate.



157

Art. 55.- (1) În termenul 
54 alin. (3)

procurorul, pe baza 
autori
procurorului anume 
desemnat de procurorul 
general al parchetului de pe 

general al Parchetului de pe 

ridicarea obiectelor care 

referitoare la traficul 

referitoare la utilizatori, de la 
persoana sau furnizorul de 

care pot servi ca mijloc de 

(2) Dac

datele referitoare la traficul 

organelor judiciare pentru 
efectuarea de copii, 
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dispune ridicarea s

de aducere la îndeplinire, 
prin organul de cercetare 

(3)

de na

Art. 56.- (1) Ori de câte ori 

strângerea probelor este 

sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor 
informatice, organul 
competent
poate dispune efectuarea unei 

(2)

ridicarea obiectelor care 

alin. (1) ar afecta grav 

persoanelor care d
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obiecte, poate dispune 
efectuarea de copii, care pot 

55 alin. (3).
(3) În cazul în care, cu ocazia 

informatic sau a unui suport 
de stocare a datelor 

sunt cuprinse într-un alt 
sistem informatic sau suport 
de stocare a datelor 

din sistemul sau suportul 
pune, de 

informatice sau suporturilor 
de stocare a datelor 

(4) Codul de 
referitoare 

Art. 57.- (1) Accesul într-un 
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prin intermediul sistemelor 

când sunt utile pentru aflarea 

probe.
(2)

procurorului anume 
desemnat de procurorul 
general al parchetului de pe 

general al Parchetului de pe 

general al Parchetului 

cu sprijinul unor 
persoane specializate, care 

(3)

30 de zile, cu posibilitatea 
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temeinic justificate, fiecare 

(4)

care s-
prev
(5) Codului de 

referitoare 

Art. 58.-

judecarea cauzelor privind 

intermediul sistemelor 
informatice.
(Legea  nr.161/2003 privind 

exercitarea demni
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296. Art.63.- Legea nr.191/2003 
pr

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.332 din 16 mai 

Nemodificat

297.

Art. 33.- (1) În cazul 

art. 27-

.
(Legea nr.191/2003 privind

transportului naval)

1. La articolul 33, alineatul (1) 

„Art.33.- (1) În cazul 

art.27-
persoane 

ali
.”

Nemodificat

298.

Art. 36.-
la art. 2-11, art. 

22- se 

.

2. Articolul 36 va avea 

„Art.36.-
de prezenta lege

tribunal.”

Nemodificat
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(Legea nr.191/2003 privind 

transportului naval)

299. Art. 37.-
2-21, art. 

tribunalelor.
(Legea nr.191/2003 privind 

transportului naval)

3. Articolul 37 va avea 

„Art.37.- (1)

a) Tribunalul 

inclusiv;

b) Tribunalul 

(2)

ine Tribunalului 

Nemodificat
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300. Art.64.- Legea nr. 269/2003 
privind Statutul Corpului 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 441 din 23 iunie 

Nemodificat

301. Art. 51
(1) Calitatea de membru al 
Corpului
consular al României 

cazuri:
h)

mare de 60 de zile sau al 

sa.
(Legea nr. 269/2003 privind 
Statutul Corpului diplomatic 

1. La articolul 51 alineatul (1), 

cuprins:

„h)
sau arestului la domiciliu pe o 

ii definitive 

sa.”

Nemodificat
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302.

Art. 60.- -a dispus 
penale 

împotriva unui membru al 

consular al României pentru 

(Legea nr. 269/2003 privind 
Statutul Corpului diplomatic 

2. Articolul 60 va avea 

„Art.60.- -a dispus 

penale împotriva unui membru 

consular al României pentru o 

ministrul afacerilor externe va 

rapor

Nemodificat

303. Art.65.- Legea nr.333/2003 
privind paza obiectivelor, 

persoanelor, 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.525 din 22 iulie 

oare, se 

Nemodificat

304. Art. 48
În timpul serviciului, 

obligat:

1. Nemodificat
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d)
legitimeze persoanele despre 

alte fapte ilicite în obiectivul 

normele interne stabilite prin 
regulamentele proprii, iar în 

sau valorile care fac obiectul 

ilicite, luâ
conservarea ori paza lor, 

proces-verbal pentru luarea 

i)

-
dea concursul pentru 
îndeplinirea misiunilor ce 

prinderea infractorilor;
(Legea nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, 

„d)
persoa

prin regulamentele proprii, iar în 

iei pe 

valorile care fac obiectul 

conservarea ori paza lor, 
-

verbal pentru luarea acestor 
. Procesul-verbal astfel 

întocmit constituie act de 
sesizare al organelor de 

;
………………………………
i)

- ori de cate 
ori este solicitat 
organ

.”
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persoanelor)

305. Art. 50
(1) În timpul serviciului, 

-

specifice:
e)

le predea de
la

unitat -

;
(Legea nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, 

persoanelor)

2. La articolul 50 alineatul 
(1), litera e) va avea 

„e)
i

sesizeze 
de

”

Nemodificat

306. Art.66.-
a Guvernului nr. 91/2003 

Nemodificat
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Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 712 din 13 

132/2004, cu modifi

307.
Art. 4
(11

efectueze cu 
privire la faptele care 

c

procese-verbale, prin care 
poate evalua prejudiciul 

verificate, acte procedurale 
care pot constitui mijloace de 

(
Guvernului nr. 91/2003 
priv
Financiare)

1. La articolul 4, alineatul (11)

„(11)

efectueze cu privire la 

întocmind procese-verbale, prin 
care poate evalua prejudiciul 

verificate, acte procedurale care 

potrivit legii.”

Nemodificat

La articolul 4, dup alineatul 
(11) se introduce un nou 
alineat, alin. (12) care va

(12) Întinderea prejudiciului 

evaluarea
(11).
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Autor: deputat Theodor 
Nicolescu

308. Art. 7
În îndeplinirea atrib

Financiare sunt în drept:
a)

normative în vigoare cu 
privire la prevenirea, 

sunt interzise de acestea;
(
Guvernului nr. 91/2003 

Financiare)

2. La articolul 7, litera a) va 

„a)

normative în vigoare cu privire 

te 
care sunt interzise de acestea;”

309. Art. 7
e)
potrivit 

organele abilitate de lege a 
perc
publice sau particulare - case, 

-,

3. La articolul 7, litera e) se 
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aceste locuri sunt ascunse 

ca efect evaziunea sau frauda 

( a
Guvernului nr. 91/2003 

Financiare)

310.

Art. 233: Constatarea 
faptelor ce pot constitui 

Constatarea faptelor ce pot 
constit

1 din Legea 
nr. 571/2003

Art.67.- Articolul 233 din 

92/2003 privind Codul de 
cu

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 513 din 31 iulie 

i

cuprins:
„Art.233.- Constatarea faptelor 

Constatarea faptelor ce pot 

art.2961 din Legea nr.571/2003, 
e

.
Cu privire la aceste 

Nemodificat
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organelor fiscale din cadrul 

.
Procesul-verbal întocmit 

214 din
.

(
92/2003 privind Codul de 
proce

organe de constatare, în 
din Codul de 

311. Art.68. - Legea nr.211/2004 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.505 din 4 iunie 

Nemodificat

312.
Art. 4
(1)

1. Articolul 4 va avea 

„Art.4.- (1) Organele judiciare

privire la:

Nemodificat
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privire la:
(Legea nr.211/2004 privind 

313. a)

acesteia;
(Legea nr.211/2004 privind 

a) Nemodificat Texte 
identice

314. b) 
la care pot face plângere;
(Legea nr.211/2004 privind 

b)
la care pot face plângere;

Nemodificat Texte 
identice

315. c)

adresa pentru exercitarea 
acestui drept;
(Legea nr.211/2004 privind 

c)

pentru exercitarea acestui drept;

Nemodificat Texte 
identice
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316. d) cedura 

juridice gratuite;
(Legea nr.211/2004 privind 

d)

juridice gratuite;

Nemodificat Texte 
identice

317. e) drepturile procesuale ale 
ale 

civile;
(Legea nr.211/2004 privind 

e) drepturile procesuale ale 

civile;

Nemodificat

318. f)
pentru a beneficia de 

861, 862, 864

5

682/2002
martorilor;
(Legea nr.211/2004 privind 

f)

art.113

Legii nr.682/2002 privind 
prot cu

;

Nemodificat
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319. g) 
pentru acordarea 

(Legea nr.211/2004 privind 

g) Nemodificat Texte 
identice

320. h)
cazul în care inculpatul va fi 
privat de libertate, respectiv 

ire 
la punerea acestuia în libertate 
în orice mod, conform Codului 

Nemodificat

321. (2) 
alin. (1) sunt aduse la 

la care victima se 

(Legea nr.211/2004 privind 

(2)

primul organ 
judiciar,  la care aceasta se 

Nemodificat
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322. (3) 
alin. (1) sunt aduse la

, în scris 
sau verbal, într-
care aceasta 
(Legea nr.211/2004 privind 

(3) Victimei i se aduc la 

-
Victimei i se 

formular care cuprinde 

alin.(1). În cazul care nu poate 

încheia un proces-verbal cu 
privire la aceasta.

Nemodificat

323. „(31

pot aduce

Autor: deputat  Márton Árpád

324. (4) 
-(3) se 

-un proces-

parte 

.
(Legea nr.211/2004 privind 

(4)
- (3) se 

-un proces-

organul judiciar.”

Nemodificat
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325.

Art. 8.- (1) Consilierea 

se

pentru victimele tentativei la
de omor, omor 

omor deosebit de 
grav 174-
176 din Codul penal, pentru 
victimele de

familiei, la art. 
180 alin. 11 1

alin. 11 din Codul penal, ale 
infra

,
la art. 182 din Codul penal,
ale

2. La articolul 8, alineatul 

cuprins:
„Art.8.- (1) Consilierea 

la 
cerere, pentru victimele 

188 -
189 din Codul penal, pentru 
victimele de 

,
la art. 199 din Codul penal, ale 

care au avut ca urmare 
a

victimei, 
viol, act

corupere
a minorilor,

la art.218 - 221 din Codul penal, 

tratamente aplicate minorului, 
197 din Codul 

de trafic 

acestea.”

Nemodificat
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sexual cu un minor, 

sex
la art. 197, 198, art. 201 
alin. 2- din 

de rele tratamente aplicate 

306 din Codul penal, precum 

Legea nr. 678/2001 privind 

traficului de persoane, cu 

ulterioare.
(Legea nr.211/2004 privind 

326.

Art.9. -

se

mult 3 luni, iar în cazul 
victimelor care nu au împlinit 
vârsta de 18 ani, pe o 

3. Articolul 9 va avea 

„Art.9.-

de cel mult 3 luni, iar în cazul 
victimelor care nu au împlinit 

de cel mult 6 luni.”

Nemodificat
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perioa
(Legea nr.211/2004 privind 

327. Art. 21

victime:
ora a 

omor deosebit de 
grav 174-
176 din Codul penal, o 

grav
art. 182 din Codul penal, o 

a victimei, o 

perversiune

-5
din Codul penal, o 

privind traficul

ter

4. La articolul 21 alineatul (1), 

cuprins:

„a) persoane

188 -
189 din Codul penal, o 

194

urm

agresiune
art. 218 - 220 din Codul penal, o 

de trafic de 
persoane 

-211 din 
Codul penal, o infrac

Nemodificat
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(Legea nr.211/2004 privind 

328.

Art. 23. - (1) 

în 
termen de 60 de zile de la 

(Legea nr.211/2004 privind 

5. Articolul 23 va avea 

„Art.23. - (1)

ceasta a sesizat 

termen de 60 de zile de la data 

Nemodificat

329. (2) În cazul victimelor 

lit. b), termenul de 60 de zile 

care victima a 

(Legea nr.211/2004 privind 

(2) În cazul victimelor 

lit.b), termenul de 60 de zile se 
re 

Nemodificat Texte 
identice



180

330. (3) -a aflat în 

sau 
,

termenul de 60 de zile se 
calcul
încetat starea de 
imposibilitate.
(Legea nr.211/2004 privind 

(3) -a aflat în 

la care a încetat starea de 
imposibilitate.

Nemodificat

331. (4) Victimele care nu au 

cu

legal al minorului sau al 

poate sesiza organele de 

(Legea nr.211/2004 privind 
pentru 

(4) Victimele care nu au 

Reprezentantul legal al 
minorului sau al persoanei puse 

Nemodificat
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332.

Art. 24.-(1) În cazul în care 

(Legea nr.211/2004 privind 

6. La articolul 24, alineatele 

cuprins:
„Art.24.-(1) În cazul în care 

cunoscut, 

Nemodificat

Texte 
identice

333. a) victima a formulat cererea 

(Legea nr.211/2004 privind 
unele

a) victima a formulat cererea Nemodificat Texte 
identice

334. 1. 

achitarea în cazurile 
10 alin. 1 

din Codul de 

1.
ârii prin care 

condamnarea sau achitarea în 
16 

alin.(1) lit.b) - d) din Codul de 

Nemodificat
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a
în 

la art. 10 
alin. 1 lit. c) din Codul de 

u
încetarea procesului penal în 

1) din 

;
(Legea nr.211/2004 privind 

procesului penal în cazurile
la art.16 alin.(1) lit.f)

335. 2. de la data la care 
procurorul a dispus 

la art. 
e)

sau a dispus 
penale 

alin. 1 lit. g) din Codul de 
;

3. de la data la care s-a
dispus neînceperea 

2. de la data la care 
procurorul a dispus clasarea, în

16 
din 

Nemodificat
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(Legea nr.211/2004 privind 

336. b) victima s-a constituit ca 

cazului lit. a) 
pct. 3;
(Legea nr.211/2004 privind 

b) victima s-a constituit ca 
ul procesului 

în 
care s-a dispus clasarea 

alin.(1), lit. a) din Codul de 
;

Nemodificat

337. c)

(Legea nr.211/2004 privind 
u

c) Nemodificat Texte 
identice

338. d) 

prejudiciului suferit de la o 
societate de asigurare.
(Legea nr.211/2004 privind 
u

d)

prejudiciului suferit de la o 
societate de asigurare.

Nemodificat Texte 
identice
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339.
(3)

ii 

alin. (1) lit. a) curge de la 
irevocabile a

(Legea nr.211/2004 privind 

victimelor infra

…………………………
(3)

alin.(1) lit.a) curge de la data 
definitive

Nemodificat

340. Art.69.- Legea nr.290/2004 
privind cazierul judiciar, 

al României, Partea I, nr.777 din 
13 noiembrie 2009, cu 

Nemodificat

341.

Art. 6.- (1) La Inspectoratul 

1. La articolul 6, alineatul 

cuprins:
„Art.6.- (1) La Inspectoratul 

cazierul judiciar central în care 

Nemodificat
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care fac obiectul cazierului 
judiciar, al eviden

condamnate
administrativ conform 
Codului penal sau 

procesual penale
a celor aflate în una dintre 

alin. (2).
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

care fac obiectul cazierului 

pe teritoriul 

sau
preventive, 

celor aflate în una dintre 

alin.(2).”

342. Art. 9

persoanele fizice, în cazierul 
judiciar se înscriu date 
privind:
b)

pedepsei
închisorii, de 

educative, 

revocarea acesteia, 

2. La articolul 9, litera b) va 

„b)
rii pedepsei, începerea, 

a

suspendarea sub 

Nemodificat
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administrativ a amenzii 
stabilite conform Codului 
penal, achitarea amenzii 
penale;
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

pedepsei, înlocuirea, 
achitarea amenzii 

penale;”

343. Art. 10

persoanele juridice, în 
cazierul judiciar se înscriu 
date privind:
b)

pedepselor, achitarea amenzii 
penale;
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

3. La articolul 10, litera b) va 

„b)

achitarea amenzii 
penale;”

Nemodificat

344. Art. 12

11 se fac în baza:
b) re, 
întrerupere ori încetare a 

preventive, de executare a 

4. 

cuprins:

„b) de

începere, 
întrerupere ori încetare a 

Nemodificat
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celor educative, trimise de 
unitatea unde acestea se 

n cazurile 
(3);

(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

trimise de unitatea unde acestea 

la art. 14 alin. (3);

345.
e)
achitarea amenzii penale.
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

…………………………
e)

achitarea amenzii penale.”

Nemodificat

346. Art. 13
Înscrierea date
la art. 10 se face în baza:
b)
întrerupere sau încetare a 

ori de executare a pedepselor 
complementare, trimise de 

(Legea nr.290/2004 privind
cazierul judiciar)

5. 

cuprins:
„b)

începere, întrerupere 

complementare ori de executare 
a pedepselor complementare, 

Nemodificat

347. c) privind 
achitarea amenzii penale.
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

c) privind 
achitarea amenzii 

penale.”

Nemodificat
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357.

Art. 14
(2) În cazurile de începere a 

-un loc 
sau la locul de 

sau
preventive, a

-un 
centru de reeducare sau 
institut medical-

comuni

trimit cazierului judiciar de la 

judiciar din cadrul 
Inspectoratului General al 

dactilos
serviciului de specialitate pe 
probleme de dactiloscopie din 
cadrul Inspectoratului General 

caz, compartimentelor de la 

6. La articolul 14, alineatele 

cuprins:
„(2) În cazurile de începere a 

-un loc de 
ori în cazul ,

arestului la domiciliu, ares
preventive sau 

privative de libertate, 

cazierului judiciar din cadrul 

trimite serviciului de specialitate 
pe probleme de dactiloscopie din 
cadrul Inspectoratului General al 

compartimentelor de la nivelul 

Nemodificat
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(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

358. (3) Pentru persoanele internate 
în centre de reeducare sau în 
institute medical-educative,

comunicarea.
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

(3) Pentru persoanele aflate în 

educative privative de libertate,

Nemodificat

359. Art. 15.- (1) Persoanele fizice 
înscrise în cazierul judiciar sau 
cu privire la care s-

f) au fost scoase de sub
, s-a dispus

ori 
s-

încetare a procesului penal;
g)

într-un centru de reeducare 
sau într-un institut medical-
educativ;

7. La articolul 15 alineatul (1), 
literele f) - h) vor avea 

„f) s-

de ele ori s-

încetare a procesului penal;

Nemodificat
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(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

360. h) a trecut un an de la data 
educative a 

(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

g) a trecut un an de la data Nemodificat

361. h) au trecut 2 ani de la data când 
s-

nu s-a dispus revocarea sau 

pedepsei conform art. 88 sau 89 
din Codul penal;”

Nemodificat

362. 8. La articolul 15 alineatul (1), 

cuprins:
„i) au trecut 5 ani de la data 

cu caracter administrativ 
.

15/1968 privind Codul penal, 

Nemodificat

363. Art. 18.- În certificatul de 
cazier judiciar nu se înscriu:

9. La articolul 18, litera b) va 
cuprins:

Nemodificat
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b)

,
interzicerii de a ocupa o 

sau de a exercita o 
profesie, o 

.
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

„b)

interzicerii 
sau ;”

364.
Art. 21
(2) La copia de pe cazierul 

or 

administrativ aplicate conform
Codului penal 
preventive sau pedepsele 
dispuse de organele judiciare, 
înregistrate conform art.6 
alin.(2).
(Legea nr.290/2004 privind 
cazierul judiciar)

10. La articolul 21, alineatul (2) 

„(2) La copia de pe cazierul 

caracter administrativ aplicate 
potrivit art.91 din Legea 
nr.15/1968 privind Codul penal, 

preventive sau pedepsele dispuse 
de organele judiciare, înregistrate 
conform art.6 alin.(2).”

Nemodificat

365. Art.70. - Legea nr.293/2004 

publici cu statut special din 

Nemodificat
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Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 

366.

Art. 58.- (1) În cazul în care 

cu statut special din sistemul 
-a

,

abateri disciplinare, când 

(Legea nr. 293/2004 privind 

cu statut special din 

Penitenciarelor)

1. Articolul 58 va avea 

„Art.58.- (1) În cazul în care 

statut special din sistemul 
-a

alte abateri disciplinare, când 

Nemodificat

367. (2) penale 

public cu statut special din 
sistem
penitenciare este pus la 

(2)
penale 

,

Nemodificat
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cu statut special din sistemul 

serviciu stabilite, în scris, de 

gradului profesional pe care îl 

prezenta lege.
(Legea nr. 293/2004 privind 

cu statut special din 

Penitenciarelor)

penitenciare se pune

special d

profesional pe care îl are, la 
n

lege.

368. (3) 
preventive,
cu statut special din sistemul 

Pe

fun
special din sistemul 

prezenta lege.
(Legea nr. 293/2004 privind 

(3)
preventive 
domiciliu, 
statut special din sistemul 

Nemodificat
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cu statut special din 

Penitenciarelor)

369. (4)
u statut 

de prezenta lege.

Nemodificat

370. (4) În cazul în care s-a dispus 

achitarea, precum 
ur

penale ori a procesului penal, 

special din sistemul 

repus în toate drepturile 
anterioare, inclusiv 
compensarea celor de care a 
fost privat pe perioada punerii 

a

(Legea nr. 293/2004 privind 

(5) În cazul în care s-a dispus 

achitarea, 

pedepsei, precum

penitenciare va fi repus în toate 
drepturile anterioare, inclusiv 
compensarea celor de care a fost 
privat pe perioada punerii la 

stabilite prin ordin al ministrului 

Nemodificat
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cu statut special din 

Penitenciarelor)

371. Art. 64.- (1) 
publici cu statut special sunt 

c)

de

(Legea nr. 293/2004 privind 

cu statut special din 

Penitenciarelor)

2. La articolul 64 alineatul (1), 

cuprins:

„c)

irea unei
sau s-a dispus amânarea 

;”

Nemodificat

372.

(2)

publice pe care le d

li s-a

pedeapsa închisorii cu 

3. La articolul 64, alineatul (2) 

„(2)

statut special

-a dispus amânarea 
suspendarea 

, s-a aplicat 
pedeapsa amenzii sau a

Nemodificat
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suspendarea
ori a amenzii 

penale,
când au beneficiat de amnistie 
sau

26, la propunerea directorului 

(Legea nr. 293/2004 privind 
rilor publici 

cu statut special din 

Penitenciarelor)

înainte de încep
pedepsei 

prestigiului profesiei
în activitate se dispune în baza 

art. 26, la propunerea directorului 

373. Art. 68
(3)

special din sistemul 

legii.
(4)

de a judeca 

publici cu statut special din 

4. La articolul 68, alineatele (3) Nemodificat
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penitenciare revine parchetelor 

tribunalelor - pentru 

ciare, 

-

penitenciare inclusiv, respectiv 

Î
-

generali de penitenciare.
(Legea nr. 293/2004 privind 

cu statut special din 

Penitenciarelor)

374. Art.71.- Legea nr.303/2004 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.826 din 13 septembrie 

are, se 

Nemodificat
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375. 1. La articolul 23, alineatul (1), 

cuprins:

art. 223, art. 226, art. 227, art. 
239-241.

Nemodificat

376.
Art. 23
(2) Procurorii stagiari au 
dreptul 

,
semneze acte procedurale, sub 
coordonarea unui procuror care 

(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

2. La articolul 23, alineatul (2) 

„(2) Procurorii stagiari au dreptul 

procedurale, sub coordonarea unui 

stabilitate, 
”

Nemodificat

377.

Art. 32.- (1) 

e lege 

3. Articolul 32 va avea 

„Art.32.– (1) Poate

Nemodificat
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.
(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

cu avizul 
conform al Ministerului 

pentru
o acestui 
minister.

378. (2)
chemarea în cadrele active ale 
armatei, cu privire la 

sau procuror militar, se fac 
de struc

care 

militare.
(Legea nr. 303/2004 privind 

procurorilor)

(2) Numirea  
procuror militar, transferul de la 

militari se fac potrivit unui 
regulament comun al Consiliului 
Superior al Magist

care va fi adoptat în termen de 
30 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi”.

Nemodificat
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379. Art. 62
(1)

a) când a fost 

prin o
rechizitoriu;
(Legea nr. 303/2004 privind 

procurorilor)

D
pct. 31 32 cu

31. La articolul 62 alineatul 

cuprins:
a) când a fost

art. 62 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 303/2004, 
privind statutul 

ulterioare –
în conformitate cu care 

procurorul este suspendat 

– este 

asupra actului de punere 
în mi

obiective în raport cu care 

În plus, trebuie avut în 

puteri în stat –
– punerea în 

nu atrage, de drept, 

Pe aceste premise, 

procurorilor nu ar trebui 

momentul trimiterii în 
.
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380. 32. La articolul 62 alineatul (1), 

. a1), cu 

a1 -a

sau arestul la domiciliu;

381. 4. alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11

„(11)

aduce atingere prestigiului 

procurorului i se poate interzice 
provizoriu exercitarea anumitor 

Nemodificat

(11

a
intervenit

aceasta nu aduce atingere 
prestigiului profesiei, 

se poate interzice provizoriu 

cauzei.
Autor: 

382.
Art. 62
(2)

dispune de Consiliul Superior 

5. La articolul 62, alineatul (2) 
rul cuprins:

„(2)

interzicerea provizorie a 

Nemodificat
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al Magistraturii.
(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

se dispun de
Consiliul Superior al 
Magistraturii.”

383. 6. 
introduce un nou articol, art. 
621

„Art.621.- (1)
care s-a dispus punerea în 

clasarea sau 
cu privire la un 

Consiliului Superior al 
Magistraturii.
(2) În termen de 3 zile de la 

-

Superior al Magistraturii copie de 
ii.”

Nemodificat

Art. 621 - (1) Încheierea 
-a dispus 

arestul la domiciliu, 
rechizitoriul prin care s-a

sau -a

termen de 24 de ore Consiliului 
Superior al Magistraturii.

384.

Art. 63.- (1) 
la art. 62 alin. (1) lit. a),
Consiliul Superior al 

7. Articolul 63 va avea 
rins:

„Art.63.- (1) Consiliul Superior 

Nemodificat
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prin care s-a dispus 

(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

care s-a dispus suspendarea din 

385. (2) e dispune scoaterea 

achitarea sau încetarea 

i de 
care a fost lipsit pe perioada 

(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

(2) clasarea,
achitarea sau încetarea procesului 
penal,

în magistra

Nemodificat

386. (3) Nemodificat
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care s-
-o

-a dispus 

inerea în activitate se dispune 

atingere prestigiului profesiei.”

387. Art. 65
(1)

rele cazuri:
f) a

procurorului pentru o 
;

(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

8. La articolul 65 alineatul (1), 

cuprins:

„f) condamnarea narea

printr-

Nemodificat

388. 9. La articolul 65 alineatul (1), 

1

cuprins:
„f1)

pede -
-

Nemodificat
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389. 10.
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11

cuprins:
„(11

prevederile alin.(1) lit.f), 

care condamnarea sau amânarea 

art.196 alin.(2)-(4) din Codul 

di

nu aduce atingere prestigiului 
profesiei.”

Nemodificat

390.

Art.95.- (1)
-

Consiliului Superior al 
Magistraturii.
(Legea nr.303/2004 privind 

11. La articolul 95, alineatul (1) 

„Art.95.- (1) procurorii 
-

la domiciliu

Consiliului Superior al 
Magistraturii.”

Nemodificat
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procurorilor)

391.

(2)
procurorilor militari, la cerere 
sau ca urmare a reducerii 

parchete civile de grad egal, 

limita posturilor disponibile.
(Legea nr.303/2004 privind 

procurorilor)

12. La articolul 105, alineatul (2) 

„(2)
procurorilor militari, la cerere sau 
ca urmare a reducerii posturilor, se 
face,

parchete civile la care 

dre
.”

Nemodificat

392. Art.72.- Legea nr.304/2004 

României, Partea I, nr.827 din 13 

lterioare, se 

Nemodificat

393.

Art. 13.- (1 ) 

mijloace tehnice video sau 
audio 

1. Articolul 13 va avea 

„Art.13.- (1)

mijloace tehnice video sau audio.

Nemodificat
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sau stenogramele se transcriu 
de
(Legea nr.304/2004 privind 

)

394. (2) Grefierul sau specialistul 
în stenograf

.
(Legea nr.304/2004 privind 

)

(2)
grefierul ia note cu 

area

.

Nemodificat

395. (3) 
primi o copie a transcrierii 

stenogramelor sau notelor 
grefierului.
(Legea nr.304/2004 privind 
organizarea )

(3)

proces primesc, la cerere, câte o 
copie de pe notele grefierului.”

Nemodificat
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396.

Art. 16.-

(Legea nr.304/2004 privind 
)

Art. 17.-

legale.

2. Articolul 16 va avea 

„Art.16.- (1)

legii.

(2)

legale.”

Nemodificat

397. 3. Articolul 17 va avea 

„Art.17.- (1) În cazul completului 

legii.
(2)
constituie prin includerea, în 

Nemodificat



209

398.

Art. 22.- (1) S

(Legea nr.304/2004 privind 
)

4. Articolul 22 va avea 

„Art.22.-

Nemodificat

Texte identice

399. a)

(Legea nr.304/2004 privind 
)

a)
cererile date prin lege în 
compet

Nemodificat Texte identice

400. b) apelurile împotriva 

;

Nemodificat

401. c) riva Nemodificat

402. d) apelurile declarate împotriva Nemodificat
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actelor jud

apel;

403. b) recursurile, în

(Legea nr.304/2004 privind 
)

e) recursurile Nemodificat

404. f)

pentru dezlegarea unei probleme 
de drept.”

Nemodificat

405. Art. 23
(2)

nedefinitive sau a actelor 

care nu pot fi atacate pe nici o 

apel.
(Legea nr.304/2004 privind 

)

5. La articolul 23, alineatul (2) se Nemodificat

406. 6. Articolul 24 va avea Nemodificat
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Art. 24.- Completele de 5 

Înaltei

lege,
.

(Legea nr.304/2004 privind 
)

„Art.24.- Completele de 5 
cauzele în

legii

407. Art. 241.- Completul de 5 

admisibilitatea recursului în 

care 

prin încheiere, respingerea 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

7. Articolul 241 Nemodificat
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408.

Art. 31.- (1) Completele de 
din 3 

(Legea nr.304/2004 privind
)

8. 
cuprins:
„Art.31.- (1)

Nemodificat

409. a) în cauzele date, potrivit legii, 

;

Nemodificat

410. b)

Curtea M Apel, 

dintr-

Nemodificat

411. c) pentru apelurile împotriva 

Curtea M Apel, 

din trei

Nemodificat

412. d) Nemodificat



213

jud

413. (2) În celelalte materii, Nemodificat

414. (2) 

acesta se constituie cu 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

(3)

nu se poate asigura, 

de 

prin tragere la 

Nemodificat

415.

Art. 32.- (1) La începutul 

stabilesc complete de 5 

9. La articolul 32, alineatele (1), 

cuprins:
„Art.32.- (1) La începutul 

stabilesc complete de 5

Nemodificat



214

(Legea nr.304/2004 privind 
)

……………………………………

416. (4) Colegiul de conducere al 

completelor se face în mod 

obiective stabilite de 
Regulamentul privind 

(Legea nr.304/2004 privind 
organizar )

(4) Colegiul de conducere al 

compunerea 
la 

parte din aceste complete sunt
, prin trage în

sau, în lipsa acestuia, de 

. Schimbarea 
membrilor completelor se face în 

criteriilor obiective stabilite de 
Regulamentul privind organizarea 

Nemodificat

417. (

. În 
lipsa acestora, completul 
poate fi prezidat de un 

(5)
este prezidat de 

acesta face parte din complet, 

Nemodificat
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sau, în lipsa acestuia, de 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

418. 10.
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11

cuprins: 
„(11)

complet format dintr-un

Nemodificat

419. Art. 54
(3) În cazul completului format 

nu ajung la un acord asupra 

din nou în complet de 

(4)
constituie prin includerea, în 

11. La articolul 54, alineatele Nemodificat
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(Legea nr.304/2004 privind 
o )

420.
Art. 56.- (1) 
sunt:
a) tribunalele militare;
b) Tribunalul Militar 

c)

(Legea nr.304/2004 privind 
)

12. La articolul 56, alineatul (1) 

„Art.56.- (1)
sunt:
a) tribunalele militare;
b)

Nemodificat

421.
Art. 58
(3) Când gradul procurorului 

categorie cu gradul 
învinuitului sau inculpatului, 
acesta va fi asistat de un alt 
procuror cu grad din categoria 

13. La articolul 58, alineatul (3) 

„(3) Când gradul procurorului nu 

gradul inculpatului, acesta va fi 
asistat de un alt procuror cu grad 

numit d

Nemodificat
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(Legea nr.304/2004 privind 
organi )

422. Art. 6.- (1) În municipiul 

Tribunalul Militar Teritorial 

(2) Tribunalul Militar Teritorial 

vi
49-

conducere fiind format din 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

14. Nemodificat

423.
Art. 67
(3) În procesele penale, la 

poate 
participa procurorul care a 

alt procuror desemnat de 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

15. La articolul 67, alineatul (3) 
uprins:

„(3) În procesele penale, la 

procurorul care a efectuat sau a 
supravegheat 
sau alt procuror desemnat de 

Nemodificat

424. Art. 90
(2)

16. La articolul 90, alineatul (2) Nemodificat



218

în cadrul 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

425.

Art. 98.- (1) 

pe 
Tribunalul Militar 

Tribunalul Militar Teritorial 

tribunalele militare 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

17. La articolul 98, alineatul (1) 

„Art.98.- (1)
i

de Apel 

militare alele 
militare.”

Nemodificat

426.
Art. 101
(2) Când gradul procurorului 

18. La articolul 101, alineatul 

„(2) Când gradul procurorului nu 

Nemodificat
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categorie cu gradul 
învinuitului sau inculpatului, 
acesta va fi asistat de un alt 
procuror cu grad din categoria 

tului la 

(Legea nr.304/2004 privind 
)

gradul inculpatului, acesta va fi 
asistat de un alt procuror cu grad 

427.

(2)

sau 

rândul militarilor, 
serviciile din cadrul 

procurorilor militari cu 
organele de control din cadrul 

,

19. La articolul 102, alineatul 

„(2)

criminalitatea în rândul militarilor

structurilor militarizate, 
parchet

ale 
procurorilor militari cu organe din

Afacerilor 
Interne
str
protocoale.”

Nemodificat
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protocoale.
(Legea nr.304/2004 privind 

)

428. 20.
alineatul (4) se introduc 3 noi 

„(5) În cadrul parchetelor pot fi 

general al

financiar, bancar, vamal, 

domenii, pentru clarificarea unor 
aspecte tehnice în activitatea de 

Nemodificat

429. (6)

public.

Nemodificat

430. (7)

superior.”

Nemodificat
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431.
Art. 118
(5) Personalul auxiliar de la 

sau serviciile din 

Parchetului 

n rândul militarilor 
activi.
(Legea nr.304/2004 privind 

)

21. La articolul 118, alineatul 

„(5) Personalul auxiliar de la 

de pe lân

rândul militarilor activi.”

Nemodificat

432. Art.73.- Legea nr.317/2004 
privind Consiliul Superior al 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.628 din 1 septembrie 

Nemodificat

433.
Art. 28
(2)

ie nu 

1. La articolul 28, alineatul (2) 
s:

în domeniul 

La art. 73

modificarea alineatului
(2) al articolului 28 din 
Legea nr. 317/2004, 

membrii de drept ai 
Consiliului nu au drept de 
vot nici în cazul 

referitoare la buna 
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disciplinare.
(Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii)

, la 

a cererilor privind 

sau arestului la domiciliu cu 
privire la jud

.”
Autor: 

Î

îndeplinesc rol de 

judec
procurorilor.

care magistratul este 

preventive sau 

reprezentantul 
executivului, iar sub 
autoritatea sa sunt 
procurorii, inclusiv acela 
care face propunerea de 

un parlamentar, nici o 

camerei din care face 
parte acesta nu poate 
participa la luarea 

mod evident, participarea 
reprezentantului altei 
puteri în stat.

Procurorul General al 

a

procurorul de caz, aspect 

proceduri.
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acestei faze preliminare 

cum s-a avut în vedere 
când s-a reglementat 
neparticiparea sa la 

toate recursurile 
te 

similar trebuie 

toate cazurile, recursurile 
împotriva încheierilor de 

procurorilor sunt 

434.

Art. 29.- (1) 

Superior al Magistraturii sunt, 
Membrii 

(Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al 

1. La articolul 29, alineatele (1) 

cuprins:
„Art.29.- (1)

publice. Membrii plenului sau ai 

nu sunt publice

Nemodificat
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Magistraturii) preventive sau arestului la 
domiciliu cu privire la 

itoare la buna 

procurorilor, nu sunt publice.
…………………………………

435. (10) 
cu 3 zile înainte pe pagina de 
internet a Consiliului Superior 

Consiliului Superior al 

Buletinul Oficial al Consiliului 

pagina de internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii.
(Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii)

(10)
zile înainte pe pagina de internet a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii. În ordinea de zi 

preventive sau arestului la 
domiciliu cu privire la 

Consiliului Superior al 

Buletinul Oficial al Consiliului 

pagina de internet a Consiliului 
Superior al Magistraturii.”

Nemodificat

436.

Art. 42.- (1) pentru 

2. Articolul 42 va avea 
u
„Art.42.- (1)

Nemodificat
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Superior al Magistraturii 

- .
(Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii)

sau arestul la 
domiciliu cu privire la

-
.

437. (2) 
Consiliului Superior al 

a
procurorilor.
(Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii)

(2)
Consiliului Superior al 

arestul la 
domiciliu cu privire la 
procurori.

Nemodificat

438. (3) 

(Legea nr.317/2004 privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii)

(3) Nemodificat Texte identice

439. (4) siliului Superior Nemodificat
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440. Art.74.- Legea nr.364/2004 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.869 din 23 septembrie 

Nemodificat

441.
Art. 6
(2) Pentru neîndeplinirea sau 

revin în activitatea d
în calitatea de organ de 

judiciare, procurorul general al 
Înalta 

poate propune ministrului 

.
(Legea nr.364/2004 privind 

)

1. La articolul 6, alineatul (2) va 

„(2) Pentru neîndeplinirea sau 

obl

poate 
art.2 alin.(3). Retragerea 
avizului conduce la încetarea 

.”

Nemodificat
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442.

cuprins:
„(3)

parchetului sub coordonarea, 

(4) Regulamentul privind 
i comunicarea 

procurorului general al Parchetului 

Nemodificat

443. Art.75.- Legea nr.508/2004 
privind înf

în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1089 din 23 noiembrie 

Nemodificat
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444.

Art. 10.-

ordin al procurorului-

In

economic, financiar, bancar, 

alte domenii, pentru
clarificarea unor aspecte 
tehnice sau de specialitate în 

(Legea nr.508/2004 privind 

de Criminalitate Organi
Terorism)

1. Articolul 10 va avea 

„Art.10.- (1)

procurorului-
de

economic, financiar, bancar, 

alte domenii, pentru clarificarea
unor aspecte tehnice sau de 
specialitate în activitatea de 

Nemodificat

Texte identice

445.
alin. (1) au calitatea de 

(2) Nemodificat Texte identice
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directa conducere, 
supraveghe
nemijlocit al procurorilor din 

lege

Guvernului nr. 27/2006 privind 

altor categorii de personal din 

(Legea nr.508/2004 privind 

Terorism)

sub directa conducere, 

Terori

Guvernului nr.27/2006 privind 

categorii de personal din sistemul 

446. (3) Constatarea tehnico- Nemodificat
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sc

447. Art. 16.- (1) Când sunt indicii 
temeinice cu privire la 

atribuite prin 

scopul strângerii de probe sau 

a) punerea sub supraveghere a 

conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere, 
interceptarea sau înregistrarea 

c) accesul la sisteme 
informatice.

iei de 

Nemodificat
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comunice, în original sau în 

înscrisuri, documente bancare, 

care

alin. (1).

legii.

use de 

mult 30 de zile. Pentru motive 

prelungite de procuror prin 

prelungire neputând

de zile.

art. 911 -916 din Codul de 
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Art. 17.- (1) În cazul în care 
-a

dintre cele atribuite prin 

care nu 

investigatori sub acoperire sau 

ale altor legi speciale.
(2) Investigatorii sub acoperire 

efectu

prezenta lege. Actele încheiate 
de investigatorii sub acoperire 
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ilor de Criminalitate 

victimelor, potrivit legii.

investig

procurorului din cadrul 

,
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motive temeinic justificate, 
fiecare prelungire neputând 

(7) În cererea de autorizare 
orului se vor 

pentru care se cere autorizarea.

folosirea investigatorului sub 

la art. 203 din Codul de 

b) acti

acoperire;
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d) identitatea sub care 
investigatorul sub acoperire 

e) perioada p
autorizarea;

lege.

temeinic justificate se poate 

Art. 19.- (1) Verificarea 

conturilor asimilate acestora 

(2) Sec

secretului profesional al 
avocatului, exercitat în 
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de procuror 

(Legea nr.508/2004 privind 

de Inv

Terorism)

448.

Art. 201.- (1) Procurorii din 
cadrul structurii centrale sau 
serviciilor teritoriale ale

e Criminalitate 

teritoriale subordonate 

procurorului-

Criminalitate Org

3. Articolul 201 va avea 

„Art.201.- Procurorii din 
cadrul structurii centrale a 

structurilor teritoriale ale
a

Terorism.”

Nemodificat
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Terorism, când:
(2) În cauzele preluate în 

din cadrul structurii centrale 
sau serviciilor teritoriale pot 

procurorilor din cadrul 
structurilor teritoriale 

contrar

acestora.
(Legea nr.508/2004 privind 

Terorism)

449. Art. 21.-

in 

atribuite prin prezenta lege în 

Terorism.
(Legea nr.508/2004 privind 

Nemodificat
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a în cadrul 

Terorism)

450. Art.76.- Legea nr.535/2004 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1161 din 8 decembrie 

Nemodificat

451.

Art. 20.-

la art. 3 
din Legea nr. 51/1991 privind 

inclusiv faptele de terorism

constituie temeiul legal pentru 
a se propune procurorului de 

organele de stat cu 

în cazuri justificate,

în scopul

1. Articolul 20 va avea 

„Art.20.- Am
în 

constituie temeiul legal pentru

acti specifice culegerii de 
potrivit procedurii

în Legea nr.51/1991 

României, 

Nemodificat
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documente sau înscrisuri 
pentru a
necesar accesul într-un loc, la 
un obiect sau deschiderea 

repunerea la loc a unui obiect 
sau document, examinarea 

inerea de extrase prin 
orice procedee; instalarea de 

ridicarea acestora din 
locurile în care au fost 
depuse.
(Legea nr.535/2004 privind 

terorismului)

.”

452. Art. 21.- (1) Propunerea se 

descoperire, prevenire sau 
contracarare se impune 

Nemodificat
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autorizarea; identitatea 

documentele ori obiectele ce 

pos

autorizate; durata de 

(2)
procurorului general al 

temei

acesta.
(3)

procurorul o respinge prin 

care a formulat-o.
(4)
de la înregistrarea cererii se 
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lege, procurorul general al 

înlocuitorul de drept al acestuia 

propuse.
(5)

alin. (1).
(6)
în camera de consiliu de 

sau o resping motivat, prin 
încheiere.
(7) În cazul în care solicitarea 

restituie procurorului, 

încheierii.
(8)
solicitarea este ju

(9)
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reprezentantului anume 
desemnat al organului care a 

e de 

interceptate, categoriile de 

datele de identitate ale 

trebuie interceptate sau care se 

r ce 

executat mandatul; organul 
împuternicit cu executarea; 
durata de valabilitate a 
mandatului.
(10) Durata de valabilitate a 

luni; în cazuri întemeiate 

la cerere, durata mandatului, 
fiecare prelungire neputând 

(11) În acest caz se va urma 

(1)-(9).
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(12)
punerea în aplicare a 
mandatului se fac cu 
respectarea prevederilor Legii 
nr. 182/2002

(13) Organele care au propus 
or pentru 

care s-a emis mandatul sunt 

care le-

pe procurorul general al 

(14) Ac

scris pe procurorul general al 

legii.

Art. 22.- (1) În situa
deosebite care impun 

iminente pentru securitatea 
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prezenta lege, urmând ca 
solicitar

mai târziu de 48 de ore.
(2)

(1), dispune 

(Legea nr.535/2004 privind 
prevenire
terorismului)

453. Art. 40
(2)

Art. 41.- Operatorii sau 

p

3. Alineatul (2) al articolului 40 Nemodificat
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(Legea nr.535/2004 privind 

terorismului)

454.

Art. 19.- (1) Jandarmeria 

r)
acte necesare începerii 

specifice, potrivit prevederilor 
art. 214 

(Legea nr.550/2004 privind 

Jandarmeriei Române)

Art.77.- La articolul 19 alineatul 
(1) din Legea nr.550/2004 privind 

Jandarmeriei Române, 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1175 din 13 
decembrie 2004, litera r) va avea 

:
„r)

misiunilor specifice, potrivit 
prevederilor art. 61 din Codul de 

Nemodificat

455. Art.78.- La articolul 52 din Legea 
nr.567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de 

Nemodificat



246

Art. 52
Personalul auxiliar de 

sau de conducere în 

f)

(Legea nr.567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar 

de Expertize Criminalistice)

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1197 din 14 decembrie 

„f)

profesiei. ”

456. Art.79.- Legea nr.241/2005 

evaziunii fiscale, 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.672 din 27 iulie 2005, 

se 

Nemodificat

457. 1. Titlul capitolului III va avea Nemodificat
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Capitolul III: Cauze de 

reducere a pedepselor
(Legea nr.241/2005 pentru 

evaziunii fiscale)

„Capitolul III - Cauze de reducere 
a pedepselor, 

”

458.

Art. 10.- (1) 

lege, 

învinuitul ori inculpatul 
prejudiciul 

cauzat, limitele pedepsei 

în echivalentul monedei 

prejudi

în echivalentul monedei 

2. La articolul 10, alineatul  

„Art.10.- (1)

integral 

Nemodificat
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cazierul judiciar.
(Legea nr.241/2005 pentru 

evaziunii fiscale)

459. Art.80.- Articolul 20 din 

Guvernului nr. 100/2005 privind 

României, Partea I, nr. 643 din 20 

prin Legea nr. 280/2005, cu 

Nemodificat

Art. 20.- În scopul îndeplinirii 

oblemele 
referitoare la punerea în 
aplicare a directivei, 

.
(

„Art.20.- În scopul îndeplinirii 
din art. 19, 

special, pentru schimbul de 

cu toate problemele referitoare la 
punerea în aplicare a directivei, 
P

.”

Nemodificat
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Guvernului nr. 100/2005 

drepturilor de proprietate 
)

460. Art.81.- Legea nr.85/2006 privind 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.359 din 21 aprilie 

re, se 

Nemodificat

461.

Art. 36.- De la data deschiderii 

debitorului sau bunurilor sale.
(Legea nr.85/2006 privind 

)

1. Articolul 36 va avea 

„Art.36.- De la data deschiderii 

cr
bunurilor sale

unui proces penal.”

Nemodificat

462.

Art. 53.-
de administratorul judiciar sau 

2. Articolul 53 va avea 

„Art.53.-
administratorul judiciar sau 

Nemodificat
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prezenta lege, sunt dobândite 
libere de orice sarcini, precum 

procesului penal.
(Legea nr.85/2006 privind 
proce )

sunt dobândite libere de orice 
sarcini, precum ipoteci, gar
reale mobiliare sau drepturi de 

sau

instituite în cursul procesului 
penal.”

463. Art.82.- Legea nr.86/2006 privind 
Codul vamal al României, 

României, Partea I, nr.350 din 19 

Nemodificat

464.
Art. 11
(2) În caz de refuz, agentul 
vamal sol

parchetului în scopul 

1. La articolul 11, alineatul (2) 

„(2) În caz de refuz, agentul 
vamal 

care poate proceda în 
conformitate cu prevederile 
art.190 alin.(2) sau (5) din Codul 
d .”

Nemodificat
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.
(Legea nr.86/2006 privind 
Codul vamal al României)

465. 2. 
(2) se introduce un nou alineat, 

„(3)
flagrante, personalul vamal 

potrivit prevederilor Codului de 

Nemodificat

466. Art. 234
(3)

(4)

corespun
vamale.
(Legea nr.86/2006 privind 
Codul vamal al României)

3. La articolul 234, alineatele (3) Nemodificat

467. Art. 276.-
-274 sunt 

persoane 
juridice care au ca obiect de 

4. Articolele 276 - Nemodificat
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-
export ori în folosul acestor 
persoane juridice, se poate 

drepturi, potrivit art. 64 lit. c) 
din Codul penal.

Art. 277.-
alte bunuri ca

la plata echivalentului lor în lei.

Art. 278.-

Codului penal al României, 

alte legi speciale.
(Legea nr.86/2006 privind 
Codul vamal al României)

468.

Art. 23: Regimul în procesul 
penal
(1)

Art.83.- Alineatul (1) al 
articolului 23 din Legea nr. 
96/2006 privind statutul 

re
României, Partea I, nr. 763 din 12 

ulterioare,

„Art.32.- (1)

Nemodificat

Art. 23.- (1)
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nu au 

opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului, dar nu 

(Legea nr. 96/2006 privind 
statutul de
senatorilor)

cu opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului, dar nu pot 

preventiv sau la 
domiciliu

care
sau cu opiniile politice exprimate 
în exercitarea mandatului, dar nu 

Camerei din care fac 
ascultarea 

lor.
Autor: deputat  Márton Árpád,

469. Art.84.- Legea nr.192/2006 

profesiei de mediator, 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.441 din 22 mai 2006, 

ulterioare, 

Nemodificat

470.
Art. 2.- (1)

fizice sau persoane juridice, 

avantajele medierii, inclusiv, 

La articolul 2 alineatul (1) va 
avea ur

persoane juridice, sunt obligate 

informare privind avantajele 

Ca urmare a 

de la art.601

trebuie modificat 
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declan

cale a conflictelor în materie 
în materie 

de lege.

competente, în vederea 

Autor: 

de mediere.

471. Art. 7.- Poate deveni mediator 

e)

de 

prestigiului profesiei;
(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

1. La articolul 7, litera e) va 
rins:

„e)

prestigiului profesiei;”

Nemodificat

472.
Art. 14
(2)

în cazul în care împotriva 
mediatorului s-

potrivit legii.

2. La articolul 14, alineatul (2) 
ins:

„(2)

cazul în care împotriva 
mediatorului s-

sau a 
arestului la domiciliu

Nemodificat
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(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

potrivit legii.”

473. Art. 15
Calitatea de mediator 

e) în cazul 

care îl face nedemn de a mai 
.

(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

3. La articolul 15, litera e) va 

„e) în cazul în care prin 

-a dispus 
condamnarea sau amânarea 

prestigiului profesiei sau s-a
dispus aplicarea unei pedepse 
privative de libertate;”

Nemodificat

474. Art. 601.- (1) În litigiile ce pot 
face, potrivit legii, obiect al 
medierii sau al altei forme 

informare cu privire la 
avantajele medierii, în 

care retragerea plângerii 

4. La articolul 601 alineatul Nemodificat
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plângerii, dac
cunoscut sau a fost identificat, 

(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

475.

Art. 67.- (1) 
în mod 

penale care privesc 

potrivit legii, retragerea 
plângerii prealabile sau 

5. Articolul 67 va avea 

„Art.67.- (1)

cauzele penale, atât în latura 

preze .

(2)

pentru care, potrivit legii, 
retragerea plângerii prealabile 

Nemodificat
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(2)
nu pot fi 

medierii.
(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

.
(3)
procesuali
accepte procedura medierii.”

476.

Art. 68.- (1) În cauzele penale 

garantat dreptul

este cazul, la serviciile unui 
interpret. Procesul-verbal 
întocmit potrivit prezentei legi, 
prin care se închide procedura 

au beneficiat de 

serviciile unui interpret ori, 

c
acestea.
(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

6. La articolul 68, alineatul (1) 

„Art.68.- (1) În cauzele penale 

respectate 
drepturile ori
subiect procesual 

serviciile unui interpret. Procesul-
verbal întocmit potrivit prezentei 
legi, prin care se închide 

persoanele între care 
s-
medierii

expres la acestea.”

Nemodificat
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477.

Art. 70.- (1) În cazul în care 

începerea procesului penal, 

judecata se , în 

(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

8. La articolul 70, alineatele 

„Art.70.- (1) În cazul în care 
medierea cu privire la latura 
penala a cauzei

judecata se poate  suspenda, în 
temeiul prez
contractului de mediere.

Nemodificat

478. (2) 
când procedura medierii se 
închide prin oricare dintre 

lege, dar nu mai mult de 3 luni 
de la data 
contractului de mediere.
(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

(2)
când procedura medierii se închide 
prin oricare dintre modurile 

mai mult de 3 luni de la data la 
care a fost dispu .

Nemodificat

479.
(4) Procesul penal se reia din 

procesului-verbal prin care se 
nu s-au

………………………
(4) Procesul penal se reia din 

procesului-verbal prin care se 
s-a încheiat 

alin.(1), lit.a), 

Nemodificat
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(2).
(Legea nr.192/2006 privind

profesiei de mediator)

se comunic

480.
cauzelor penale în baza 
acordului încheiat ca rezultat al 
medierii, mediatorul este 

procesul - verbal de încheiere a 

procesul-verbal de încheiere a 

la art. 56 alin. 
(Legea nr.192/2006 privind 

profesiei de mediator)

(5)
în

baza acordului încheiat ca rezultat 
al medierii, mediatorul este obligat 

-
verbal de încheiere a medierii în 

-
verbal de încheiere a medierii în 

Nemodificat

481. Art.85.- La articolul 36 din 

Guvernului nr.86/2006 privind 

României, Partea I, nr.724 din 13 

d

Nemodificat
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g) se introduce lit.h), 

„h) în cazul în care împotriva 
practicianului s-

-a dispus 

482. Art.86.-

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1027 din 27 decembrie 
2006, ap

Nemodificat

483.

Art. 114.-

bancar, începerea 

1. Articolul 114 va avea 

„Art.114.-

procurorului sau de 
, la solicitarea acestora,

Nemodificat
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unui client, la solicitarea
procurorului sau a

autorizarea procurorului.
(
Guvernului nr.99/2006 privind 
institu
adecvarea capitalului)

bancar, dis
tehnicile speciale de 
supraveghere sau cercetare din 

aplicându-se in mod 
.”

484. Art. 24011

(5)
pot fi luate de administratorul 
special pot include 

k) sesizarea organelor 
competente, în cazul în care 

(
Guvernului nr.99/2006 privind 

adecvarea capitalului)

2. La articolul 24011 alineatul 
(5), litera k)

Nemodificat

485. Art.87.- Alineatul (2) al 
articolului 41 din Legea 
nr.291/2007 privind intrarea, 

Nemodificat
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Art. 41
(2)

civile 

(Legea nr.291/2007 privind 

Rom
Oficial al României, Partea I, 
nr.758 din  8 noiembrie 2007, se 

cuprins:
„(2)

militare

acestea, potrivit legii, 

este parte nu se prevede altfel.”

486.

Art. 3.- (1) Bunurile confiscate 
sau neridicate, conform legii, în 

Art.88.-

Guvernului nr. 14/2007 pentru 

bunurilor intrate, potrivit legii, în 

României, Partea I, nr.195 din 27 

cuprins:
„(1) Bunurile confiscate sau 
neridicate, conform legii, în orice 

Nemodificat
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statului, în temeiul unei 
emise de procuror

definitive/irevocabile prin care 
se dispune valorificarea 
acestora.
(
14/2007 pentru reglementarea 

ilor de 
valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea 

)

temeiul unei încheieri emise de 

prin care se dispune valorificarea 
acestora.

487.
(3) Bunurile mobile aflate la 
organele de valorificare sau la 

-a

se restituie proprietarului sau 

bunurilor ridicate cu ocazia 

proces-verbal, pentru care s-a
dispus restituirea, eventualele 
cheltuieli de restituire sunt în 
sarcina organelor care au 

…………………………………
(3) Bunurile mobile aflate la 
organele de valorificare sau la 

-a dispus 
restituirea prin încheierea 

proprietarului sau persoanei 

rid

-verbal, pentru care 
s-a dispus restituirea, eventualele 
cheltuieli de restituire sunt în 
sarcina organelor care au dispus 

Nemodificat
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d
(
14/2007 pentru reglementarea 

valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea 

)
488.

prin care s-a dispus restituirea 
bunurilor

(
14/2007 pentru reglementarea 

valorificare a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea 

)

…………………………………
(9)

s
procurorului prin care s-a
dispus restituirea bunurilor, se 

proprietarului sau persoanei 

(9)

489. Art.89.- Legea nr.4/2008 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I,  nr.24 din 11 ianuarie 

Nemodificat
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490.
Art. 7 

or 
jocuri sportive cu grad ridicat 

sau a reprezentantului acestuia, 

din cadrul parchetului de pe 

În

teritorial.
(Legea nr.4/2008 privind 

sportive)

1. La articolul 7, alineatul (6) va 

„(6)
jocuri sportive cu grad ridicat de 

reprezentantului acestuia. 

Nemodificat

491.

Art. 48.- În cazul în care o 

noi puncte, pct. 11 – 15, care vor 

11. Articolul 48 va avea
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potrivit art. 31 - 45, 

procurorul ia

interzicerii accesului la 

celor la care fapta a fost 

- 45, 
se va lua

nterzicerii 

de genul celor la care fapta a fost 

Autor: 

492.

Art. 49.- (1) Pe parcursul 

sportive de genul celor la care 

în mod 
provizoriu în momentul 

.

12. Articolul 49 va avea 

e sportive 
de genul celor la care fapta a fost 

inculpat.
Autor: 

493. (2) În cuprinsul 

sportive la care îi este interzis 
învinuitului

(2) În cuprinsul 

sportive la care îi este interzis 
inculpatului
perioada în care 
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participarea.
participarea.
Autor: 

494.

procurorul, prin confirmarea 

495. (4)
în cursul 

la 6 luni. Termenul curge de la 
data 

învinuit.

(3) În

termen care nu poate fi mai 
luni i care curge 

de la data 

Perioada în care inculpatul se 

î

Autor: 

496. (5)
acestui termen, dosarul penal 

procurorul dispune 

(4)

pentr
luni.
Autor: 
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e este 
obligatorie pentru organul de 

de gravitatea faptei, de 

comportamentul ori 

(7) Aplicarea

sportive de genul celor la 

învinuitului.

497.

Art. 50.-    (1) Împotriva 

-a

a interzicerii accesului la 
de genul 

celor la care fapta a fost 

13. La articolul 50 alineatele (1) 
– (4), vor avea 
cuprins:
(1) Împotriva 
procurorului de luare a 

interzicerii accesului la 
inculpatul

poate face plângere, în termen de 
3 zile de la comunicare, la
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poate face 
plângere cu privire la luarea 

în termen de 3 
zile de la primire sau 

. se 
asupra plângerii 

printr-o încheiere, care nu

atac.

, care
prin încheiere .
Autor: 

498. (2) asupra 

încheiere, cu citarea 
învinuitului
procurorului fiind obligatorie. 
Lipsa învinuitului legal citat 

(2)
cu citarea inculpatului
procurorului fiind obligatorie.
Autor: 

499.

dispune 
revocarea ei. dispune revocarea ei.

Autor: 

500. (4) Plângerea învinuitului
de executare.
Autor: 
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de executare.

501.

Art. 51.-    (1) 
rii penale procurorul

dispune scoaterea de sub 

alin. (1) lit. b1) din Codul de 
încetarea 

alin. (1) lit. f) 1) din 

competente 
judece cauza în 

prin , cu privire la 
aplicarea,

a interzicerii accesului la 

14. Articolul 51 va avea 

(1) În cazul în care privitor la 
fapta în raport de care a luat 

dispune clasarea în temeiul art. 
16 lit. e)-h) din Codul de 

, procurorul 
sesize

de la 

cauza în fond, pentru a se 
încheiere, cu 

interzicerii accesului la 

50 alin. 2 se 

Autor: 

502. (2) Perioada pentru care se 
dispune nu poate 

- 45 pentru 
fiecare în parte.

(2) Perioada pentru care se 
dispune ea nu

- 45 pentru 
fiecare în parte.
Autor: 
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503. (3) poate fi 
recurs, în termen de 

, respectiv, de la 

Dosarul va fi înaintat
în termen 

50 alin. (2)

(3) Încheierea
cu ,

în
termen de 3 zile, care curge de 
la

50 alin. (2)-(4)

Autor: 

504.
recursului dosarul se restituie 
procurorului competent în 

dosarul se restituie 
procurorului competent în 

Autor:

505.

Art. 52

provizorii, prin încheiere, cu 

procurorului fiind 
obligatorie. Lipsa inculpatului 

.

15. La articolul 52 alineatele (2) 
(5

cuprins:

provizorii 
inculpatului. Lipsa inculpatului 

luarea 
.

Autor: 
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506.
- (6)

(4)

.
Autor: 

507. 2.
introduc 3 noi articole, art.531 -
533 cuprins:
„Art.531.- (1) Pe parcursul 

celor la care fapta a fost 

inculpat în mod provizoriu în 

unii penale.

Nemodificat

(1)

Inspectoratului General al 
Jandarmeriei Române actul
prin care s-a dispus aplicarea, 

interzicerii accesului la unele 

sarcina unui inculpat.
Autor: 

508. (2)

participarea.

Nemodificat
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509. (3)

ermenul 
curge de la data 

Nemodificat

510. (4)
termen, dosarul penal nu a fost 

Nemodificat

511. (5)

inculpatului.”

Nemodificat

512. Art.532.- (1) Împ

în termen de 3 zile de la primire 
rul de 

Nemodificat
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-

513. (2)

def

obligatorie. Lipsa inculpatului 

Nemodificat

514. (3) Nemodificat

515. (4) Dosarul se restituie 
procurorului în termen de 24 de 

Nemodificat

516. Art.533.- (1)
clasarea cauzei, procurorul poate 

interzicerii accesului la

art. 5491

-se în mod 

Nemodificat
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517. (2) Perioada pentru care se 

art.31 - 45 pentru fiecare 
infrac

Nemodificat

518. (3)

în termen de 3 zile de la 

respectiv, de la comunicare, pentru 

Nemodificat

519. (4)
dosarul se restituie procurorului 
competent în termen de cel mult 

Nemodificat

520. Art.90.- Articolul 117 din 
Legea nr.46/2008 - Codul silvic, 

României, Partea I,  nr.238 din 27 

e ulterioare, se 

Nemodificat
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Art. 117.-

-113
personalul silvic din cadrul 

structurilor sale teritoriale cu 
specific silvic, personalul silvic 

-
structurilor sale teritoriale, 
personalul silvic din cadrul 
ocoalelor silvice private 

personalul împuternicit din 
cadrul Jandarmeriei Române.
(Legea nr.46/2008 - Codul 
silvic)

cuprins:
„Art.117.-

106 -110 personalul 

sil
teritoriale cu specific silvic, 
personalul silvic din cadrul Regiei 

- Romsilva 

personalul silvic din cadrul 
ocoalelor silvice private 

lul
împuternicit din cadrul 
Jandarmeriei Române, în 

.”

521. Art.91.- Legea nr.76/2008 privind 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.289 din 14 aprilie 

Nemodificat

522. Art. 4.- (1) 
profile genetice, date cu 

1. La articolul 4 alineatul (1), 
li

Nemodificat
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categorii:
b) persoane condamnate 
definitiv la pedeapsa închisorii 

(Legea 
nr.76/2008 privind organizarea 

Judiciare)

cuprins:

„b) persoane condamnate 

pedeapsa închisorii

aplicarea pedepsei.”

523.

(4) Profilele genetice ale 

(3) vor fi verificate prin 
comparare în S.N.D.G.J., 

în scopul pentru 
care s-

stocate în baza de date.
(Legea nr.76/2008 privind 

Genetice Judiciare)

2. La articolul 4, alineatele (4) 

cuprins:
„(4) Profilele genetice ale 

vor fi verificate prin comparare în 
S.N.D.G.J. doar în scopul pentru 
care s- Profilele 
genetice ale persoanelor 

stocate în baza de date 

introducerea lor în S.N.D.G.J.

Nemodificat

524. (6) Profilele genetice 
provenind de la categoria 

(6) Profilele genetice provenind 

alin.(1) lit.d) vor fi comparate, în 

Nemodificat
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fi comparate, în scopul 
numai cu profilele 

genetice provenind de la rude 

genetice ale rudelor care 
servesc pentru identificare nu

în baza de date.
(Legea nr.76/2008 privind 

Genetice Judiciare)

genetice provenind de la rude de 

categorii de profile genetice 
existente în baza de date.
Profilele genetice ale rudelor care 
servesc pentru identificare vor fi 
stocate în baza de date p

.

525.
Art. 5
(2) Prelevarea probelor 
biologice de la persoanele 

lit. 
a) se face 

ei de 
.

(Legea nr.76/2008 privind 

Genetice Judiciare)

3. La articolul 5, alineatul (2) va 

„(2) Prelevarea probelor biologice 

alin.(1)  se face conform art. 190 

.”

Nemodificat

526. Art. 5
(3) În cazul în care persoana de 

probe biologice sau, în cazul 

4. La articolul 5, alineatul (3) se Nemodificat
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reprezentantul legal al acestuia 

caz, neprelevarea probelor 
l

respectivelor persoane.
(Legea nr.76/2008 privind 

Genetice Judiciare)

527.
Art. 5
(5)

care dispun prelevarea au 

alin.
biologice recoltate vor fi 

stocarea în S.N.D.G.J. a 
profilului genetic.
(Legea nr.76/2008 privind 

Genetice Judiciare)

5. La articolul 5, alineatul (5) 

„(5)

de a 

biologice recoltate vor fi utilizate 

S.N.D.G.J. a profilului genetic.”

Nemodificat
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528.

Art. 7.- (1) Prelevarea probelor 
biologice de la persoanele 
condamnate definitiv la 
pedeapsa închisorii pentru 

este 

(Legea nr.76/2008 privind 

Genetice Judiciare)

6. Articolul 7 va avea 

„Art.7.- (1) Prelevarea probelor 
biologice de la persoanele 

de amânare a aplic

pedepsei.

Nemodificat

529. (2) Prelevarea probelor 
biologice de la persoanele 

b), în vederea introducerii
profilelor genetice în 

la 
eliberarea din penitenciar de 
personalul medical al 
penitenciarului, cu sprijinul 

(Legea nr.76/2008 privind 

(2) Prelevarea probelor biologice 
de la persoanele condamnate 
definitiv la pedeapsa închisorii

vederea profilelor 
genetice în S.N.D.G.J., se 

la introducerea în
penitenciar, de personalul medical 
al penitenciarului, cu sprijinul 

Nemodificat
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Sistemului N
Genetice Judiciare)

530. (3) Prelevarea probelor biologice 
de la p

aplicarea pedepsei, în vederea 
introducerii profilelor genetice în 

nstruit 

de condamnare, respectiv, a 

aplicarea pedepsei.”

Nemodificat

531.
Art. 13
(2) În cazul în care s-a dispus 

caz, achitarea sau încetarea 

datelor din S.N.D.G.J. se 
pe

7. La articolul 13, alineatul (2) 

„(2) În cazul în care s-a dispus 

achitarea sau încetarea procesului 

în baza 

în

Nemodificat
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procuror pe baza 

vor fi notificate
administratorului S.N.D.G.J.
(Legea nr.76/2008 privind 

Sistemul
Genetice Judiciare)

în 
dispozitivul 

i, 

administratorului 
S.N.D.G.J.”

532.

Art. 14.- Profilele genetice 

b), introduse în S.N.D.G.J., 
sunt 
per
60 de ani, iar în cazul în care 

împlinirea vârstei de 60 de 
ani, profilele genetice sunt 

5 ani 
.

(Legea nr.76/2008 privind 

Si
Genetice Judiciare)

8. Articolul 14 va avea 

„Art.14.- (1) Profilele genetice 

condamnate definitiv la 
pedeapsa închisorii pentru 

introduse în
S.N.D.G.J. sunt 
trecerea unei perioade de 5 ani 
de la decesul acestora”.

Nemodificat
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533. (2)

alin.(1), lit.b), teza a II-a, pentru 

aplicarea pedepsei, introduse în 

10 ani, iar în cazul în care acestea 

termenului respectiv, profilele 

Nemodificat

534. Art.92.- Legea nr.173/2008 

Oficial al României, Partea I, 
nr.715 din 21 octombrie 2008, cu 

Nemodificat

535.

Art. 104.- Cercetarea 

101 revine organelor în drept,
cu participarea obligatorie a

(Legea nr.173/2008 privind 

1. Articolul 104 va avea 

„Art.104.-

organelor , cu 
concursul

Nemodificat
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536. Art. 106.- La cercetarea 

active.
(Legea nr.173/2008 privind 

Nemodificat

537.

Art. 12.-
nebancare sunt

(1),

organelor de cercetare 

Art.93.- Articolul 12 din Legea 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.259 din 21 aprilie 

cuprins:
„Art.12.-

furnizeze, procurorului sau 
in

alin. (1), 
tehnicile speciale de 
supraveghere sau cercetare din 

aplicându-se în mod 

Nemodificat
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oricare dintre a

respectiv.
(Legea nr.93/2009 privind 

nebancare)

.”

538. Art. 30
(3) 214 din 

se 

(
Guvernului nr. 77/2009 privind 

jocurilor de noroc)

Art.94.- Alineatul (3) al articolului 

Guvernului nr. 77/2009 privind 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, 

com

Nemodificat

539.

Art. 12.-

locale 

conservarea locului faptei, 

Art.95.- Articolul 12 din Legea 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.488 din 15 

„Art.12.-

.”

Nemodificat
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ide

proces-verbal, în vederea 
.

(
nr.155/2010)

540.

Art. 27.-

sesizarea personalului 
împuternicit din cadrul 

domeniul apelor ori al 
ionale 

"Apele Române".
(
nr.259/2010)

Art.96.- Articolul 27 din Legea 

României, Partea I, nr.857 din 21 

„Art.27.- (1) 

, direct sau la sesizarea 
personalului împuternicit din 

din domeniul apelor ori al 

Române".

(2) Actele încheiate de 
personalul împuternicit 

constatare, potrivit art. 61 din 
.”

Nemodificat
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541.

Art. 10.- (1) Departamentul are 
calitatea de organ de 
constatare, în sensul art. 214

în

care aduc 
atingere intereselor financiare 
ale Uniunii Europene în 
România.
(2) Departamentul poate, la 
solicitarea procur
efectueze controale cu privire 

intereselor financiare ale 
Uniunii Europene.
(Legea nr.61/2011 privind 

Departamentului pentru lupta 
- DLAF)

Art.97.- Articolul 10 din Legea 
nr.61/2011 

- DLAF, 

României, Partea I, nr.331 din 12 

:
„Art.10.- (1) Departamentul are 
calitatea de organ de constatare, în 
sensul art. 61 din Codul de 

faptelor care pot constitui 
aduc atingere 

intereselor financiare ale Uniunii 
Europene în România.

(2) Departamentul poate, la 
so
efectueze controale cu privire la 

financiare ale Uniunii Europene.”

Nemodificat

(2) Texte 
identice

542. Art.98.- Legea dialogului social Nemodificat
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nr.62/
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.625 din 31 august 

543.

Art. 8.- Pot fi alese în organele 

sindicale persoane care au 

sau de a exercita o profesiune 
de natura aceleia de care s-au 

(Legea dialogului social 
nr.62/2011)

1. Articolul 8 va avea 
torul cuprins:

„Art.8.- Pot fi alese în organele de 

sindicale persoane care au 

, de a 
exercita profesia sau meseria ori 

de care 
s-

Nemodificat

544.

Art. 63.- (1) Pot fi alese în 
organele de conducere ale 

persoane care au capacitate 

2. La articolul 63, alineatul (1) 
ins:

„Art.63.- (1) Pot fi alese în 
organele de conducere ale 

dreptului de a ocupa de a 

Nemodificat
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dreptului de a ocupa 
sau de a exercita o profesiune 
de natura aceleia de care s-au 

(Legea dialogului social 
nr.62/2011)

exercita profesia sau meseria ori 
de care 

s-

545.
Art. 218
(3)

în conformitate cu 

cu

alin.(1).
(Legea dialogului social 
nr.62/2011)

3. La articolul 218, alineatul (3) 

„(3) se pune în

Nemodificat

546.

Art. 15

Art.99.- Alineatul (4) al 
articolului 15 din Legea 
nr.55/2012 privind cooperarea 
României cu Oficiul European de 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.185 din 22 martie 

va avea 

Nemodificat
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(4)
competente care au solicitat 
introducerea de date în sistemul 

la art. 14 alin. (1) transmit 
ol sau 

acestor date, în termen de 20 de 
zile de la data la care au luat 

(Legea nr.55/2012 privind 
cooperarea României cu 
Oficiul Euro
(Europol)

„(4)
competente care au solicitat 
introducerea de date în sistemul 

la Europol o solicitare 

termen de 20 de zile de la data la 

Preambul -
texte identice

547. a)
-a

penale cu privire la persoana 
;

(Legea nr.55/2012 privind 
cooperarea României cu 

(Europol)

a)
-a

penale;

Nemodificat

548. b) în cadrul procesului penal, 

s-a dispus scoaterea de sub 

b) în cadrul procesului penal, cu 
-a

dispus 

Nemodificat
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penale, achitarea sau încetarea 
procesului penal
art. 11 din Codul de 

.
(Legea nr.55/2012 privind 
cooperarea României cu 

(Europol)

achitarea, 

pedepsei, sau încetarea
procesului penal.”

549.

Art. 18.- (1) Organele de 

datele 

Art.100.- Articolul 18 din Legea 

datelor generate sau prelucrate de 
furniz

furnizorii de servicii de 

nr.506/2004 privind prelucrarea 

ii private în sectorul 

României, Partea I, nr. 406 din 18 

„Art.18.- Organele 

în baza prezentei legi cu 
respectarea prevederilor art. 

Nemodificat
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doar cu aprobarea 
procurorului care 

procurorului competent 
potrivit procedurii de dare în 

competent.
(2)
cu privire la solicitarea 
procurorului de transmitere 
a datelor în 48 de ore, prin 

în camera 
de consiliu.
(Legea nr.82/2012 privind 

prelucrate de furnizorii de 

electronice destinate 

modificare
Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu 

)

.”

550. Art.101.- Legea energiei electrice Nemodificat
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României, Partea I, nr. 485 din 16 
iu

551. Art. 187:
judiciare
(2) Cererea de autorizare se 

în camera de consiliu, 

cererii de autorizare în termen 
de cel mult 48 de ore de la data 

termen de cel mult 48 de ore de 

(
gazelor naturale nr.123/2012)

1. La articolul 187, alineatul 
(2) va a
„(2) Cererea de autorizare se   

în camera de 

cererii de autorizare în termen de 
cel mult 48 de ore de la data 

prin încheiere 
definitiv . Încheierea se 

cel mult 48 de ore de la 

Nemodificat

552. Art. 187
(7)

de 48 de ore. 
Termenul de recurs pentru 

încheierii, potrivit prevederilor 

2. La articolul 187, alineatul (7) Nemodificat



294

termenul de recurs curge de la 

încheierii, potrivit prevederilor 
alin. (1). Recursul nu este 
suspensiv de executare.
(
gazelor naturale nr.123/2012)

553. TITLUL III

COMPLETARE A CODULUI 

Nemodificat

554. Art.102.- Legea nr.135/2010 

Oficial al României, Partea I, 
nr.486 din 15 iulie 2010, se 

Nemodificat

555.

Art. 1: N

(2)

La articolul 102, se introduce 
un punct nou care va avea

La articolul 1, alineatul (2), va
avea

or
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cu garantarea drepturilor 
a

respectate 

tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene, ale 

Uniunii Europene în materie 

la drepturile fundamentale ale 
omului la care România este 
parte.

judiciare cu garantarea 
ale 

penal,
respectate prevederile 

constitutive ale Uniunii 
Europene, ale celorlalte 

Europene în materie procesual 

tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care 
România este parte.

556.

judiciare
(1) În procesul penal se 

judiciare:

1. La articolul 3,  alineatele 

cuprins:
„(1)

Nemodificat

557. a) Nemodificat Texte identice

558.

fundamentale ale persoanei în fundamentale ale persoanei în  

Nemodificat Texte identice

559. c) c) de verificare a 
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sau
trimiterii 

sau 

560. d)
…………………………………

Nemodificat Texte identice

561.
proces penal, exercitarea unei 

i judiciare este 

sau 

(3) i
proces penal, exercitarea unei 

b), care 

tr

…………………………………

proces penal, exercitarea unei 

te la alin. (1) lit. c),

562. actului 
de trimitere

(6)

trimiterii , a probelor 

prelim

563. Art. 10 D ct. 1 se introduce un 
nou punct, pct. 11, care va avea 

Corelare cu 

la art. 305 alin. 3 
- suspectului trebuie 
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(3) Suspectul are dreptul de a fi 
informat, înainte de a fi 
ascultat, despre fapta pentru 
care este cercetat

are dreptul de a fi informat de 

s-

11. La articolul 10, alineatul
(3), va a
(3) Suspectul are dreptul de a fi 
informat
a fi ascultat despre fapta pentru 
care

acesteia. Inculpatul are dreptul 

fapta pentru care s-a pus în 

procurorul dispune 

continuare împotriva 

cu prima ascultare

564.
dreptul la interpret

procesuali care nu vorbesc sau 

mod gratuit, posibilitatea de a 

prin interpret.

2. La articolul 12,  alineatul 
s:

„(3)
procesuali care nu vorbesc sau nu 

gratuit, posibilitatea de a lua 

interpret. În cazurile în care 

obligatorie, suspectului sau 

gratuit posibilitatea de a 
comunica, prin interpret, cu 

Nemodificat
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de atac sau a ori
”

565.
penale

unei

3. La articolul 17, alineatul (2) 
torul cuprins:

„(2)

aplicarea pedepsei, amânarea 

încetare a procesului penal.”

Nemodificat

566.
A

cadrul procesului penal are ca 
obiect repararea 
prejudiciului material sau 

.

4. La articolul 19, alineatele 

cuprins:
„(1)
cadrul procesului penal are ca 
obiect 

a persoanelor responsabile 
potrivit legii civile pentru 
prejudiciul produs prin 
comiterea faptei care face 

.
……………………………………

Nemodificat

(1)
cadrul procesului penal are ca 

responsabile potrivit legii civile 
pentru prejudiciul produs prin 
comiterea faptei care face 

(3) (3)
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acesteia de procuror, în 
cond
Reprezentantul legal al 

.

sau are capacit

de 

persoanei pentru care se 

sau 
.

acesteia 

caz, procuror, în 
iile articolului 20 alin. (1) 

de interesele persoanei pentru 

567.

procesului penal in

procesului.

(4)

penal.”

(4)
Autor: Márton Árpád, Ciprian 
Nica

568.
Art. 20: Constituirea ca parte 

mare de persoane care nu au 
interese contrarii s-au constituit 

reprezinte interesele în cadrul 
procesului penal. În cazul în 

-au 
desemnat un reprezentant, 

5. La articolul 20,  alineatele 

cuprins:
„(6)
mare de persoane care nu au 
interese contrarii s-au constituit 
parte c

interesele în cadrul procesului 

-au desemnat un 
reprezentant comun, pentru buna 

Nemodificat
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procesului penal, desemnarea 

.
e desemna, prin 

din oficiu pentru a le reprezenta 
interesele. Încheierea sau 

desemnat din oficiu. Toate actele 

reprezentantului sau de care 

sunt prezumate a fi cunoscute de 

569. repararea 
prejudiciului a fost transmis pe 

persoane, aceasta nu poate 

cadrul procesului penal. 
transmiterea acestui drept are 

se 
disjunge.

(7)
prejudiciului a fost transmis pe 

persoane, aceasta nu poate 

transmiterea acestui drept are loc 

.”

Nemodificat

570. Art. 21: Introducerea în 6. La articolul 21,  alineatele Nemodificat
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responsabile civilmente
(1) Introducerea în procesul 

civilmente poate avea loc, la 
civile sau a 

inculpatului, în termenul 

cuprins:
„Art.21.- (1) Introducerea în 

responsabile civilmente poate avea 
loc, la cererea 
potrivit legii civile, în termenul 

571.
(3)
civilmente poate interveni în 

începerea dezbaterilor la 

luând procedura din stadiul în 

……………………………………
(3)
civilmente poate interveni în 

terminarea 
la prima 

procedura din stadiul în care se 

Nemodificat

572.

Art. 24

succesori
(2) În caz de deces, 

un nou punct, pct.61, cu 

61. La articolul 24, alineatul 
(2), va avea
(2) În caz de deces, reorganizare, 

pturi 

„acestora” este 

referirea nu 
este la 
succesorii ori 
lichidatorii

ci la cei ai 

responsabile
civilmente
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succesorii în drepturi ori 
lichidatorii acestora, în termen 

ori lichidatorii 
responsabile civilmente, în 

573.

succesori

dispune disj

7. La articolul 24, alineatul (3) Nemodificat

574.
civile în procesul penal
(1) În caz de condamnare,

8. La articolul 25,  alineatul 

„Art.25.- (1)
atât

Nemodificat

575.
înscrisului sau prin restabilirea 

9. La articolul 25, alineatul (4) se Nemodificat
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576.

(5) În caz de achitare a 
inculpatului sau de încetare a 
procesului penal în baza art. 16 
alin. (1) lit. b) teza întâi, lit. e), 

10. La articolul 25, alineatul (5) 

„(5) În caz de achitare a 
inculpatului sau de încetare a 
procesului penal, în baza art.16 
alin.(1) lit.b), teza întâi, lit.e), f), 
g),

Nemodificat

577. 11. La 
alineatul (5), se introduce un 
nou alineat, alin.(6), cu 

„(6)

succesorii în drepturi ori 

exercitare

Nemodificat

578. 12. La articolul 26, alineatele 
(1

Nemodificat
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civile
a poate dispune 

penal
termenului rezonabil al
procesului penal.

cuprins:
„Art.26.- (1)

,

rezonabil

579.
(3) Probele administrate 

disjungere pot fi folosite în 

refacerea lor.

…………………………………
(3) Probele ad
disjungere vor fi folosite la

disjunse.”

Nemodificat

580.

de recun

13. La articolul 26, alineatul (4) Nemodificat

581. 14. La articolul 27, alineatele 
(2), (31

Nemodificat
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succesorii acesteia, care s-au 
constituit parte civ
procesul penal, pot introduce 

„(2)
succesorii acesteia, care s-au 

Probele administrate în cursul 
procesului penal pot fi folosite în 

582.
succesorii acesteia care s-au 

procesul penal a fost 
suspendat. În caz de reluare a 

(7).

(31)
succesorii acesteia care s-au 

s-a
dispus clasarea în urma 
restituirii cauzei la parchet, în 

(31

583.
(1),

i civile 

(7)

a a

cauzei penale, dar nu mai mult de 
un an.”

Nemodificat
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mai mult de un an.

584.

Art. 31: Avocatul

principali,
ui

judiciar, avocatul poate asista 

15. Articolul 31  va avea 

„Art.31.- Avocatul

Nemodificat

585.
tribunalului

Codul penal la art. 188, 189,
210, 211, 254, 263, 282, 289-
294, 303, 304, 306, 307, 309, 

-367;

b)
, care au avut ca urmare 

moartea sau sinuciderea 
victimei;

16. La articolul 36 alineatul (1), 

cuprins:

„a)
Codul penal la art.188 - 191, 209 -
211, 254, 263, 282, 289 - 294, 
303, 304, 306, 307, 309, 345, 346, 

- 367;”

16. La articolul 36 alineatul 

care au avut ca 
urmare moartea unei persoane;
Autor: Comisia jurid

lit.b:
- pentru corelare cu 

art.56 alin.3; modificarea 

- spre deosebire de 
actualul CP, noul CP 

impune preluarea acestei 

în textul din CPP care are 

- NCPP nu mai prevede 
la niciuna dintre 

agravanta „sinuciderea 

co

586. 17. La articolul 36 alineatul (1), 

1

cuprins:

Nemodificat
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„c1)

fisca
Legea nr.241/2005 pentru 

”

587.
apel

externi.

18. La articolul 38 alineatul (1), 

cuprins:

„d) în 
de

serviciu
de 

de Conturi,
publici externi.”

Nemodificat

d)

de controlorii 
,

externi.

588. 19. La articolul 38 alineatul (1), 

„e)
cultelor religioase organizate în 

membri ai înaltului cler, care au 

echivalent al acestuia;

La articolul 38 alineatul (1), 

noi litere, lit. d), e), f

Nemodificat
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589. f)

Curtea M Apel, precum 
de 

Nemodificat

590. g)

Legislativ, de Avocatul Poporului, 

chestori;”

g) i

Legislativ, de Avocatul 

de 
chestori.

Corectarea unei 
erori de 
redactare –
categoriile 

,

chestori erau 

curtea de apel, 

591. h)

de lege.”

Prin propunerile 
formulate la pct. 

propunerile
formulate la pct. 
3-
consacrarea în 
noul Cod de 

legislative 
adoptate în 
materia 

Legea nr. 2/2013 
privind unele 
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degrevarea

punerii în 
aplicare a Legii 
nr. 134/2010 
privind Codul de 

.

592.
introduce un nou punct, 
pct.191

„191. La art. 39 alineatul (1), 

d)

e)

de lege;
Autor: 

- revenire la 

de Guvern în 

593. Art. 40: Compe

de 

senatori
Guvernului ori de persoanele 

20. La articolul 40, alineatul (1) 

„Art.40.- (1) Înalta Curte de 

membri din 
România în Parlamentul 

„La articolul 40, alineatul (1) 

Art. 40 – (1) Înalta Curte de 

membri din România în 
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asimilate acestora, de 
c

activitatea în cadrul 

europarlamentari, de 
-

-
Înalta Curte

i de la 

procurorii de la parchetele de 
de 

au gradul profesional 

.

European, de membrii 
Guver

, de membrii 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, de 

de procurorii de la Parchetul de pe 

genera .”

Parlamentul European, de 
membrii Guvernului, de 

Consiliului Superior al 

de procurorii de la Parchetul 

594. D punctul 20 se introduce 
un nou punct, pct. 211, cu 

211

alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu 

„(4) Înalta Curte de Cas
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este întrerupt, cererile de 
în cazurile 

co

lege.”
Autor: 

595.
Art. 43: Reunirea cauzelor
(3)

an 
judiciar sunt mai multe cauze 

.

21. La articolul 43, alineatul (3) 

„(3)

sunt 

obiect.”

Nemodificat

596.

inculpatului

are acea calitate.

22. La articolul 48, alineatul (1) 

„Art.48.- (1)

ai are acea 
calitate, în cazurile când:

Nemodificat

597. a) Nemodificat



312

598. b) s-a dat citire actului de Nemodificat

599.

propunerile, plângerile, 

e) în
a folosirii tehnicilor speciale 
de supraveghere sau cercetare 
ori a altor procedee probatorii 
potrivit legii;
f)
probelor;

23. La articolul 53, litera e)  va 

„e) încu
tehnicilor speciale de 
supraveghere sau cercetare ori a 
altor procedee probatorii potrivit 
legii;”

23. La articolul 53 lit
f)

e
folosirii metodelor si tehnicilor
speciale de supraveghere sau 
cercetare ori a altor procedee 
probatorii potrivit legii;
f) procedura audierii 
anticipate;
Autor: deputat  Márton Árpád

- lit. e) corelare 
cu modificarea 

Senat (metode de 
supraveghere, în 
loc de tehnici).
- lit. f) corelare 
cu modificarea 

de Senat 
(audierea 

de administrarea 

probelor)

600. 24. La articolul 54, litera a) va 
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a)

procuror;

„a)
a

procuror;”

601.

procurorului
(1)

altor 
organe de cercetare spe

legale.

25. La articolul 56, alineatele 

cuprins:

La articolul 56, alineatele (1), 

ins:

organelor de
cercetare speciale,

De
asemenea, procurorul

cu
legale.

602.
procurorului

(3) Nemodificat

603. Nemodificat
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i

604. b)
-191 din 

Codul penal;

b)
-191

289-294 din Codul penal;

Nemodificat

605.

care au avut ca urmare moartea 
unei persoane;

c)

au avut ca urmare moartea unei 
persoane;

Nemodificat

606. d)

;

Nemodificat

607. d) e
lege.

e)
lege.

Nemodificat

608.

procurorul militar 

speciale, sub supravegherea 

(4)

, în mod obligatoriu,
de procurorul militar.

Nemodificat
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acestuia.

609. (5) Procurorii militari din 

in

44.

(5) Procurorii militari din cadrul 
parchetelor militare sau
militare ale parchetelor efectu

de militari,

art.44.”

Nemodificat

610. 26.
(5) se introduce un nou alineat, 

„(6) Procurorii militari din cadrul 

onalul civil  

îndatoririle de serviciu, urmând a 

potrivit art.44.”

26. Se elimin .
extinderea 

procurorilor
militari asupra 

civili, atunci 
când acestea nu 
sunt conexe unor 

militari.

611.
un nou punct, pct. 261, cu 

unificarea  
terminologiei:
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Art. 58 

cercetarea e

competent.

261. La articolul 58 alineatul 
(3) va avea

e cercetare 

competent.

art. 57 alin. 1 

de cercetare 

respectiv 

acte de 

612.

de cercetare

27. La articolul 63, alineatele 

cuprins:
„(3)

legea nu dispune altfel.

Nemodificat

613.
dintre 2

procurorul superior comun 
acestora. Când conflictul se 

(4)
dintre 2

ierarhic superior comun acestora. 

dintre doi

procurorul ierarhic superior 
comun acestora. Când conflictul 
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organe. În cazul în care 

tuturor organelor de cercetare 
-a ivit 

-
procurorul parchetului în 

organe. În cazul în care procurorul 

-a ivit 

-procurorul 

c

multe organe de cercetare 

organe. În cazul în care 

între care s-a ivit conflictul,

prim-procurorul parchetului în 

614. 28.

-
cuprins:
„ a 6-a

.”

Nemodificat

615. Art. 64: Incompatibilitatea 

(4)

pot

judecata în fond sau

29. La articolul 64,  alineatul 

„(4)

nu poate
nici la

judecata în fond, nici la judecata

Nemodificat
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atac.

616. 30.

no

„(5)

atac.

(6) -a

Nemodificat

617. Art. 65: Incompatibilitatea 
procurorului, a organului de 

magistratului-
grefierului
(4) Procurorul care a participat 

nu poate, 

31. La articolul 65,  alineatul 

„(4) Procurorul care a participat 
într- nu

Nemodificat
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efectueze acte de 

Procurorul 

concluzii la judecarea ei în 

618.

Art. 67: Recuzarea
(4) Cererea de recuzare se 

incompatibilitate invocat, a 
temeiurilor de fapt cunoscute la 

oral se consemneaz -un
proces-

un noi puncte, pct. 311 – 316, cu 

311. La articolul 67 alineatul 
(4) va avea
(4) Cererea de recuzare se 

în scris, cu 

în parte, a cazului de 
incompatibilitate invocat a
temeiurilor de fapt cunoscute la 

-un
proces-
în

619. Art. 69: Procedura de 312. La articolul 69, alineatul 
(2) va avea 

unificarea 
terminologiei



320

(2) Cererea de recuzare se 

recuzate, fie procurorului. În 
cazul în care cererea este 

a întrerupe cursul 
penale.

(2) Cererea de recuzare se 

fie procurorului. În cazul în care 

necesare, în termen de 24 de ore, 

cursul penale.

620.

poate
judecarea unei cauze de la 

atunci 

tulburare a ordinii publice. 

313. Articolul 71 va avea 

la curtea de apel 
curte de apel, iar curtea 

unei cauze de la un tribunal 

,

Motivarea este 

pct. 1.

- a se vedea 
argumentarea 
privind
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ordinii publice.

pr

.
Autor: 

621. 314. La articolul 72 alineatele 

cuprins:

acesteia

În 

- a se vedea 
argumentarea 
privind

622.

îndat

înscrisurile anexate.

................................................

competente 
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înscrisurile anexate.

623.

ierarhic superioare celei la care 
are 

se cere, comunicându-i, 

re se cere.

sau curtea de apel 
poate solicita 

cauza a c
comunicându-
termenul fixat pentru judecarea 

Când Înalta 

Când curtea de apel 

Autor: 

624. 315. La articolul 73 alineatul 
prins:
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Art. 73: Procedura de 
ererii de 

-
dovezile de comunicare a 
acestora.

articolului 73 vor avea 

(3)
sau 

-
dovezile de comunicare a 
acestora.
Autor: 

625.

În cazul în care inculpatul se 

sau arest la domiciliu, Înalta 

poate dispune aducerea
acestuia la judecarea 

cererii.

care a formulat cererea de 

prezente, pre

stare de arest preventiv sau arest 
la domiciliu, Înalta Curte de 

sau curtea de 
poate dispune 

aducerea acestuia la judecarea 

cererii.

sau curtea de apel 
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formulat cererea, acestuia i se 
primul cuvântul.
Autor: 

626.

area cererii

316. La articolul 74 alineatele 

cuprins:

sau curtea de apel 
so

Autor: 

627.

la 

de apel sau din 

apel învecinate acesteia. 

de la o curte de apel se face la 

dintr-
.

urte 

la o 

iar curtea de apel 

la car
.

Autor: 

628.
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,

de la care 
s-

sau curtea de apel 

care s-
Autor: 

629.

Art. 75: Alte dispozi
-74 se 

(3) În cazul în care se dispune 

la care s- utat cauza.
(4) În cazul în care se dispune 

atac a apelului, rejudecarea 

trimitere spre rejudecare, se va 

în grad din 
-a

utat cauza.

32. La articolul 75, alineatele 32. La articolul 75 alineatele 
(2) -
cuprins:

- 74 se 

(3) În cazul în care se dispune 

-
cauza.
(4) În cazul în care se dispune 

a apelului, rejudecarea cauzei, în 
caz de cu
trimitere spre rejudecare, se va 

în grad celei 
din

celei la care s-a

.
Autor: Comisia juridic

alin. (4)

are în 

mai multe 

prin urmare 
trebuie stabilit la 
care anume va 
avea loc 
rejudecarea.
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630.

Art. 76: Desemnarea altei 

cauzei
„(1) Procurorul care efectu

desemneze 
grad cu -ar reveni 

emite rechizitoriul.

un punct nou, pct. 321, cu 

321. Articolul 76 va avea 

„Art. 76.- Desemnarea altei 

pen

cea 
-

care se va emite rechizitoriul.

Prin propunerile 
formulate se 

consacrarea în noul 

legislative adoptate 
în materia 

judecarea cauzei 
prin Legea nr. 
2/2013 privind unele 

degrevarea 

i,

în aplicare a Legii 
nr. 134/2010 privind 

.

631.

-ar

fie sesizate în cazul în care se va 
emite rechizitoriul.

propunerile se 

în forma proiectului 
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632.

633. (2)

camera de consiliu, în termen 
de 15 zile.

(4)
sau curtea de apel 

în camera de consiliu, în termen 
de 15 zile.

634. (3)

-ar reveni 

emite rechizitoriul.

(5)
sau curtea de apel 

dispune, prin 

respingerea cererii, fie admiterea 

-

care se va emite rechizitoriul.
Au

635. (4) Încheierea prin care Înalta (6) Încheierea prin care Înalta 
sau 

ea nu este 
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636. (5) În cazul respingerii cererii 

pentru judecarea cauzei 

(7) În cazul respingerii cererii de 

judecarea cauzei formulate, în 

Texte identice

637.

Art. 78: Drepturile suspectului
Suspectul are drepturile 

inculpat
prevede altfel.

33. Articolul 78  va avea 

„Art.78.- Drepturile suspectului

de lege pentru inculpat de la 

.”

deputat  
Márton Árpád

-propunerea din 
Proiectul 
Guvernului era 

certitudine/determin
are cu privire la 
momentul în care o 

calitatea de suspect. 

modificarea art. 305 
alin. 3, completarea 
nu mai este 

se dobândesc la data 

procuror a actului 

alin. 3 prin care se 
dispune efectuarea 

638. Art. 80: Desemnarea unui 
reprezentant al persoanelor 

34. La articolul 80,  alineatul Nemodificat
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(1) În cazul în care prin fapta 
-

persoane, iar asigurarea 
individu
drepturilor acestora ar 
prelungi considerabil durata 
procesului penal, persoanele 

procurorul, 

poate 
dispune ca persoanele 
v
reprezentant, în scopul 

-au desemnat un reprezentant 
în termenul care le-a fost 
acordat, procurorul, 

un
avocat din oficiu 
reprezinte.

„Art.80.- (1) În în care 

au interese contrarii, acestea pot 

reprezinte interesele în cadrul 
procesului penal. În cazul în 
care -au 
desemnat un reprezentant comun,

procesului penal, procurorul sau

respectiv prin încheiere 
un avocat din oficiu 

pentru a le reprezenta 
interesele. Încheierea sau 

termen de 3 zile de la primirea 
ii, procurorul sau 

desemnat din oficiu. Toate actele 

reprezentantului sau de care 

sunt prezumate a fi cunoscute de 
reprezentate.”

639. D Art. 12 alin. 3 prevede, ca 
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nou punct, 341

cuprins :
341. era g), 

1)
uprins:

g1) dreptul de a beneficia în mod 
gratuit de un interpret atunci 
câ
bine sau nu poate comunica în 

asigure, gratuit, interpret, 
este cazul.

Acest drept nu se 

inculpatului, pentru care 

la art. 83 lit. f).

640. 35.
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat,  a
cuprins:
„(2) Persoana care a suferit o 

-

pre 

audia în calitate de martor.”

Nemodificat

641. 36.

lit.a1

„a1) dreptul de a fi informat cu 

Nemodificat
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privire la fapta pentru care este 

acesteia;”

642. 37.

lit.g1

„g1) dreptul de a fi informat cu 
privire la drepturile sale;”

Nemodificat

643.

(2)

.

38. La articolul 85, alineatul (2) 

„(2)
persoanei care a suferit o 

persoane de a participa în 

.”

Nemodificat

644.

civilmente
Persoana care, potrivit legii 

întregime sau în parte 
prejudiciul cauzat prin 

39. Articolul 86  va avea 

„Art.86.-
civilmente
Persoana care, potrivit legii civile, 

întregime sau în parte, 
sau în solidar, prejudiciul cauzat 

oces,

Nemodificat
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civilmente.”

645.
Art. 88: Avocatul
(3) Avocatul ales sau desemnat 

procesuali principali. Pentru 
nerespectarea acestei 

conducerea baroului de 

disciplinare.

40. La articolul 88, alineatul (3) 

„(3) Avocatul ales sau desemnat 

Nemodificat

646.

Art. 88
Avocatul

principali cu interese contrare 

ocat.

un nou punct, pct. 401, cu 

La articolul 88 alineatul (4) va 
avea

procesuali principali cu interese 

avocat.

647. 41. La articolul 91, alineatele Nemodificat eroare de 
redactare a 
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Art. 91: Avocatul din oficiu
(2) În tot cursul procesului 

efectueze a

drepturilor procesuale, organul 

desemnarea unui avocat din 

acordându-i acestuia un termen 

-
despre aceasta într-un proces-

nejustificat la termenul de 

substituirea 

cuprins:
„(2) În tot cursul procesului penal, 

substituirea sau
nejustificat exercite

tuturor drepturilor procesuale, 

desemnarea unui avocat din oficiu 
-i

înlesnirile necesare pentru 

-
aceasta într-un proces-verbal sau, 

începerea dezbaterilor, când 

sau

înlocui -i un 
termen de minimum 3 zile pentru 

„(2) În tot cursul procesului 

nejustifica

tuturor drepturilor procesuale, 

desemnarea unui avocat din 

acordându-i acestuia un termen 

pentru p
-

despre aceasta într-un proces-

termenul de judeca

-i un 
termen de minimum 3 zile pentru 

ipotezelor în care 
se pot aplica 

cazurile sunt 

diferite 

alternative 

cumulative)
- se impune 
eliminarea 

începerea 
dezbaterilor” 

acest moment nu 

termene ….
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-i un 
termen de minimum 3 zile 

648. (3) Avocatul din oficiu se 
desemnat 

unui nou avocat din oficiu.
Avocatul din oficiu desemnat

de câte ori este solicitat de 
organul judiciar, asigurând o 

(3) Avocatul din oficiu desemnat 
e

câte ori este solicitat de organul 

”

Nemodificat

649.

Art. 92: Drepturile avocatului

D
nou pct, 411

cuprins:
411. La articolul
denum
Art. 92: Drepturile avocatului

articolul este plasat 
în cadrul celor care 

650.

Art. 92: Drepturile avocatului

avocatul suspectului sau 

42. La articolul 92, alineatele 

cuprins:

42. La articolul 92, alineatele 
(1),
cuprins:

avocatul suspectului sau 

- corelare cu 
modificarea 

Senat (metode de 
cercetare sau 
supraveghere, în 
loc de tehnici)
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tehnicilor speciale de 
supraveghere ori cercetare, a

a
i corporale sau a 

vehiculelor în cazul 
,

avocatului s-ar aduce 

procesuali principali, caz în 
uia pot 

.

:
a)
metodele speciale de 
supraveghere ori cercetare, 

din 
Titlul IV;
b) sau a 
vehiculelor în cazul 

Autor: 

-
modificau
numai alin. 
7.

651. Art. 92: Drepturile avocatului
(6) În cazul în care avocatul 
suspectului sau al inculpatului 
este prezent la efectuarea unui 

„(6) În cazul în care avocatul 
suspectului sau al inculpatului este 
prezent la efectuarea unui act de 

despre aceasta 
,

Nemodificat

652. (7) În cursul procedurii de 
cursul 

Nemodificat
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drepturile procesuale ale 
formuleze plângeri, cereri, 
memorii, .”

653.

civilmente
(1) Avocatul persoanei 

art. 92, dreptul de a consulta 

un nou punct, pct. 421, cu 

La articolul 93 alineatul (1) va 
avea
(1) ,

responsabile civilmente are 

asiste la efectuare

art. 92, dreptul de a consulta 

654.

Art. 94: Consultarea dosarului
(1) Avocatul are dreptul de a 
solicita consultarea dosarului 
pe tot parcursul procesului 

43. La articolul 94,  alineatele 

cuprins:

43. La articolul 94,  alineatele 

(1) Avocatul 

principali are dreptul de a 

- precizarea se 

de Senat art. 31, 
care extinde dreptul 
de a fi asistat de 

(de ex martorul)



337

penal. Acest drept nu poate fi 
exercitat, nici restrâns în mod 
abuziv.

solicita consultarea dosarului pe 
tot parcursul procesului penal. 
Acest drept nu poate fi exercitat, 
nici restrâns în mod abuziv.

655. Art. 94: Consultarea dosarului

procurorul s
-un

termen rezonabil. Acest drept 
poate fi delegat organului de 

„(3)

-un termen 
rezonabil. Acest drept poate fi 
delegat organului de cercetare 

Nemodificat

656.

motivat consultarea dosarului 

mult 15 zile, 
s-ar putea aduce atingere bunei 

(4)

aceasta s-ar putea aduce atingere 

penale. 

se poate dispune pentru cel mult  
45 zile.”

(4)

motivat consultarea dosarului, 
-ar putea 

pentru cel mult  10 zile.”

657. D unctul 43 se introduce 
un nou punct, pct. 431, cu 

431. La articolul
alineatul (7), se introduce un 
nou alineat, alin. (8), cu 

- dreptul de a consulta 
dosarul nu poate fi 
exercitat exclusiv prin 

un drept propriu al 

principali
- or, lipsa unei atare 

partea organelor 
judiciare, care ar putea 

a
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procesuali principali de a 
consulta dosarul”.

658. Art. 95

art. 94, procurorul ierarhic 

acesteia, în cel mult 48 de ore.

44. La articolul 95, alineatul (2) 

„(2)

art.94, procurorul ierarhic superior 

motivarea acesteia, în cel mult 2
zile.”

eroare de 
redactare

659.

(2)

mijloace:
e) înscrisuri, rapoarte de 

cese-verbale, 
fotografii, mijloace materiale 

45. La articolul 97 alineatul (2), 

cuprins:

„e) înscrisuri, rapoarte de 
sau constatare,

procese-verbale, fotografii, 

Nemodificat

660. 46.
alineatul (2) se introduce un nou 

Nemodificat
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cuprins:
„(3) Procedeul probatoriu este (3) Procedeul probatoriu este 

modalitatea de o

661. Art. 100: Administrarea 
probelor
(3) Cererea privitoare la 
administrarea unor probe 

se admite ori se 
r
organele judiciare.

47. La articolul 100, alineatul 

„(3) Cererea privitoare la 
administrarea unor probe 

admite ori se respinge, motivat, de 

Nemodificat

662. Art. 102: Excluderea probelor 

(3)

ale 

.

48. La articolul 102, alineatul 

„(3) Nulitatea actului prin care 
s-a dispus sau autorizat 
administrarea unei probe ori 
prin care aceasta a fost 

excluderea probei.”

Nemodificat

663. (5) Probele derivate din probele 
(2) nu se 

49. La articolul 102, alineatul 
(5) se a

Nemodificat
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mod nelegal sunt folosite în 

664.
Art. 103: Aprecierea probelor
(3)

investigatorului sub acoperire 
martorilor 

50. La articolul 103, alineatul 
(3) va avea ur
„(3) de condamnare nu

investigatorului, ale 
colaboratorilor sau ale martorilor 

Nemodificat

de 

pedepsei sau de amânare a 
nu se poate 

ale colaboratorilor sau ale 

-

pedepsei sunt tot 

urmare criteriile 

cele dintr-
de condamnare

665. Art. 105: Audierea prin 
interpret

are poate comunica 
prin limbajul special, iar 
comunicarea nu se poate 
realiza în scris, audierea 

(3) se va face cu ajutorul 

aptitudini de comunicare.

51. La articolul 105, alineatul 
(4) va avea urm
„(4)

prin limbajul special, iar 
comunicarea nu se poate realiza în 
scris, audierea persoanelor 

soane care are 
aptitudini de comunicare, 

-se 
.

Nemodificat

666. 52. Articolul 106  va avea Nemodificat
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persoanelor ascultate

persoane aceasta 

simptomele unei boli care îi 

ascultare, organul judiciar 

„Art.106.- Reguli speciale 
privind ascultarea
(1)
persoane aceasta 
vizibile de 
simptomele unei boli care îi 

organul judiciar dispune

Art.106.- Reguli speciale 
privind ascultarea
(1)
persoane aceasta 
semne vizibile de 

ele unei 

ascultare, organul judiciar 

un medic.

667. (2) Per

aceasta nu aduce atingere bunei 

Nemodificat

668.

la art. 90, ascultarea nu poate avea 

Nemodificat
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669.
persoana suspectului sau a 
inculpatului
(1) La începutul primei audieri, 

inculpatului cu privire la nume, 

a, starea 

comunicate actele de 

n alt proces penal, 

alte date pentru stabilirea 

53. La articolul 107, alineatul 

„Art.107.- (1) La începutul 
primei audieri, organul judiciar 

tului sau 
inculpatului cu privire la nume, 

îi fie comunicate actele de 

i nu se 
poate exprima,
privire la orice alte date pentru 

Nemodificat

670. Art. 108: Comunicarea 

în cazul în care nu poate ori 

54. La articolul 108, alineatul (3) Nemodificat
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încheia un proces-verbal.

înainte de prima audiere a 
suspectului sau inculpatului, i 

(2) i se , sub 
un formular scris 

care cuprinde aceste 
drepturi, iar în cazul în care 

se va încheia un proces-verbal.

„(3)
înainte de prima audiere a 
suspectului sau inculpatului, i se 

i se 
, sub 

, iar în cazul în care nu 

încheia un proces-verbal.”

671. 55.
alineatul (3) se introduce un nou 

cuprins:
„(4)

posibilitatea încheierii, în cursul 

iar în cursul
de a beneficia de reducerea 

Nemodificat

672.

Art. 109: Modul de ascultare

55 se introduce 
un nou punct, pct.551, cu 

La articolul 109 alineatul (3)

trebuie interpretat în 

e tot parcursul 

exercitarea dreptului la 
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(3) în cursul audierii 

dreptul de a nu da 
ni
nu va mai continua, 
încheindu-se un proces-
verbal.

(3) În cursul audierii, suspectul 
sau inculp poate exercita
dreptul 
oricare dintre faptele ori 

întrebat.

atunci când, de principiu, 

aspecte care i-ar putea 

673. Art. 110: Consemnarea 

scris. În fiecare 
ora 

suspectului sau 
inculpatului.

56. La articolul 110, alineatul 

„Art.110.- (1) 
suspectului sau inculpatului se 

-se cine le-a

Nemodificat

674.

Art. 110: Consemnarea 

(4)

la audierea suspectului,
inculpatului, de

un nou punct, pct. 561, cu 

561. La articolul 110 alineatul 
(4) va avea

la audierea suspectului sau a

eroare de 
redactare
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avocatul suspectului, 
inculpatului, al persoanei 

-un interpret.

avocatul suspectului, 
inculpatului, al persoanei 

r

-un interpret.

675. Art. 111: Modul de audiere a 

aduc

g)

57. La articolul 111 alineatul Nemodificat

676. Art. 114: Persoanele audiate ca 
martor

calitate de martor are 

;

58. La articolul 114 alineatul 

cuprins:

„b)

, deputat
Márton Árpád

677.

Art. 116

e introduce 
un nou punct, pct. 581, cu 

corectarea 
dezacordului

(pare ciudat 
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martorului
(3) Nu pot face obiectul 

poate fi opus prin lege 
organelor judiciare.

La articolul 116 alineatul (3) 
va avea
(3) Nu pot face obiectul 

prin lege organelor 
judiciare.

acordul, dar am 
consultat 

din cauza lui 
„sau”/disjunctiv, 
dar participiul la 
feminin din 
cauza ultimei 
„alternative”, al 

preia)
678.

alin. (4) nu constituie 

59. La articolul 116, alineatul Nemodificat

679. Art. 117: Persoanele care au 

dec
(4) În cauzele reunite,

alin. (1) în raport cu unul dintre 

60. La articolul 117, alineatul Nemodificat

alin. (1) în raport cu unul dintre 
su

Autor: deputat  Márton Árpád, 
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680. Art. 118: Dreptul martorului de 
a nu se acuza

martorului nu
în cursul unui 

împotriva sa.

61. Articolul 118 va avea 

„Art.118.- de martor 

anterior 

dobândit calitatea de suspect sau 
inculpat 
împotriva sa. Organele judiciare 

.”

Nemodificat

681. ART. 121

- (5) se 

procedura 
anticipate a probelor

D
nou punct, pct. 611, cu 

611. La articolul 121 alineatul 

- (5) se 

procedura audierii anticipate, în 

Autor: Comisia

- corelare cu 
modificarea art. 

Senat (audierea 

de administrarea 

probelor)

682. Art. 124: Cazurile speciale de 
audiere a martorului
(6) Persoanele care au avut 
calitatea de suspect sau 
inculpat în ac

62. La articolul 124, alineatele Nemodificat
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privire la fapte diferite aflate în 

s-a dispus disjungerea cauzelor, 
pot fi audiate în calitate de 

penal des

procesuale anterioare.

persoanelor care au calitatea de 
suspect sau inculpat în cauze 
diferite, cu privire la care nu a 

683.
Art. 129: Audierea martorului 
protejat
(1) În la art. 

lit. d), procurorul, 

audierea 
acesta

prezent fizic la locul unde se 
procurorul ori în sala în 

, prin intermediul 

63. La articolul 129, alineatele 

cuprins:
„Art.129.- (1) În 

la  art.126  alin.(1)  
, audierea 

martorului se  poate  efectua prin  
intermediul  mijloacelor  audio-

martorul

organul judiciar.

Nemodificat
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mijloacelor audiovideo.

684.

alin. (1) . Organul judiciar 
re ar 

putea conduce la identificarea 
martorului.

……………………………………
(3)

alin.(1). Organul judiciar respinge 

la identificarea martorului.”

Nemodificat

685. (2) La solicitarea organului 
judiciar sau a martorului audiat 

secretul profesional cu privire 
la datele de care a luat 

martorului dreptul de a solicita 

psiholog.

64. La articolul 129, alineatul (2) Nemodificat

686.
Art. 131: Confruntarea
(4)
persoanele confruntate se

65. La articolul 131, alineatul 4 

„(4)
-un proces-

Nemodificat



350

-un proces-
verbal.

verbal.”

687.

Art. 133

care face identificarea
(2)
descrierea tuturor 
caracteristicilor persoanei sau 

în care a fost 
Persoana care face 

a mai participat anterior la o 

sau obiectul de identificat i-au 
fost indicate ori descrise 
anterior.

un nou punct, pct. 651, cu 
uprins:

La articolul 133 alineatul (2) 
va avea

tuturor caracteristicilor persoanei 

în care au fost
. Persoana care face 

obiectul de identificat i-au fost 
indicate ori descrise anterior.

- corectarea 
dezacordului 
gramatical

688.

Capitolul IV: Tehnici speciale 
de supraveghere sau cercetare

66. Titlul Capitolului IV va 

„Metode speciale de supraveghere 
sau cercetare”

Nemodificat

689. 67. La articolului 138, 
alineatele (1), (2), (9), (10), (11) 

Nemodificat
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(1) Constituie tehnici speciale 
de supraveghere sau cercetare 

cuprins:
„Art.138.- (1) Constituie metode 
speciale de supraveghere sau 

690. a) interceptarea convorbirilor a)

;

Nemodificat

691. b) accesul la un sistem 
informatic;

b) accesul la un sistem 
informatic;

Nemodificat Texte identice

692. c) supravegherea video, audio 
sau prin fotografiere;

c) supravegherea video, audio 
sau prin fotografiere;

Nemodificat Texte identice

693. d)
prin mijloace tehnice;

d)
mijloace tehnice;

Nemodificat Texte identice

694. e) ea listei 
convorbirilor telefonice;

e) datelor privind 

persoane;

Nemodificat

695. f)

potrivit legii, a datelor 
referitoar

datelor financiare ale unei 
persoane;

f) Nemodificat Texte identice
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696. h) utilizarea investigatorilor 
sub acoperire;

g) utilizarea investigatorilor sub
acoperire ;

Nemodificat

697. i)

;

h)
;

Nemodificat

698. j) i) Nemodificat

699. k) identificarea abonatului, 
proprietarului sau 
utilizatorului unui sistem de 

punct de acces la un 
computer.

j)

electronice sau 
furnizorii de servicii de 

publicului, altele decât 
,

temeiul legii speciale privind 

pu

electronice destinate publicului.

Nemodificat

700. (2) Prin interceptarea 
convorbirilor sau

interceptarea, accesul, 

(2) Prin interceptarea 

de comunicare
interceptarea, accesul, 

Nemodificat
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monitorizarea, colectarea sau 
înregistrarea convorbirilor ori

telefon, sistem informatic sau 
prin orice alt mijloc de 
comunicare,
înregistrarea datelor de trafic 

data, ora, dimensiunea, 

efectuate prin telefon, sistem 
informatic sau prin orice alt 
mijloc de comunicare.

monitorizarea, colectarea sau 

efectuate prin telefon, sistem 
informatic sau prin orice alt mijloc 
de comunicare.

701. (9) Prin
potrivit legii, a

datelor referitoare la 
, precum 

ale unei 

nile prin care se 

financiare efectuate prin 
intermediul unei 

sau de 

în posesia acesteia referitoare 
la conturile sau
unei persoane.

(9) Prin 

sau care 
prin 

intermediul unei 

financiare
la o sau de la 

entitate

posesia acesteia referitoare la 
unei 

persoane.

Nemodificat
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702. (10) Constatarea unei 

opul 
strângerii de probe în cadrul 
procesului penal.

(10) Prin utilizarea 

.

Nemodificat

703. (11) Constatarea încheierii 

privind un obiect ce poate 

iuni,
prestarea unui serviciu 

traficului de persoane sau a

(11) Prin pa

comiterea unei fapte similare 
laturii obiective a unei 

despre care se 
b
victima traficului de persoane ori 

, efectuarea de 

precum

autorizarea organului judiciar 

mijloace de 
……………………………………

Nemodificat

704. (13) Nemodificat
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dintre tehnicile
alin. (1) lit. a)- .

metodele
lit.a) - e).”

705. Art. 139: Supravegherea 

poate dispune în cazul 

Codul 
penal

în cazul 

droguri, trafic de arme, trafic 
de persoane, acte de terorism, 

monede ori alte valori, 
falsificarea de instrumente de 

lipsire de libertate, evaziune 
fi

împotriva intereselor financiare 
ale Uniunii Europene, al 

prin sisteme informatice sau 
mijloace de comunicare 

care 
legea prevede pedeapsa 
închisorii de 7 ani sau mai 
mare.

68. La articolul 139, alineatul 

„(2)
poate dispune în cazul 

droguri, de trafic de arme, de
trafic de persoane, acte de 
terorism, de de
falsificare de monede ori alte 
valori, de falsificare de 

contra patrimoniului, de
de viol, de lipsire de libertate, de

financiare ale Uniunii Europene, 

prin sisteme informatice sau 

electronice ori în cazul altor 

prevede pedeapsa închisorii de 5

68. La articolul 139, alineatul 
(2)
cuprins:
Nemodificat
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ani sau mai mare.”

706.
partea

obiectul supravegherii tehnice, 

inculpatul pe care acesta îl 

fi folosite în cadrul procesului
penal, urmând a fi , de 

persoana

obiectul supravegherii tehnice, 
decât d

suspectul sau inculpatul pe care 

nu pot fi folosite în cadrul
niciunui proces penal, urmând a 
fi distruse
procuror. 

. Atunci
cân

informarea avocatului.

707. 69.
alineatul (8) se introduce un nou 

cuprins:

Nemodificat
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„(9)

poa

/sau

prin orice mijloc de comunicare, 

Di -

„(9)

acestora precum 
tipuri
aceasta prin orice mijloc de 
comunicare, indiferent de natura 

-

.

708. Art. 142: Punerea în executare 
a mandatului de supraveghere 

(2) Furnizorii de servicii de 
informatice 

sau
colaboreze cu organele de 

(1), în 

acestora, pentru punerea în 
executare a mandatului de 

70. La articolul 142, alineatul 

„(2) Furnizorii 

furnizorii de servicii de 

publicului sau de orice tip de 
comunicare ori de servicii

colaboreze cu organele de 

punerea în executare a mandatului 
.”

Nemodificat
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709. î punctul 70 se introduc
puncte noi, pct. 701- 705,

cu
701 articolul 142 se 
introduce un nou articol, art. 
1421

Art.1421 -

activit

posibilitatea de a asigura 

eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat.

care transmite date rezultate din 

are posibilitatea
datele transmise, utilizând o

eliberat de un furnizor de servicii 

a persoanei autorizate, aceasta 
asumându-

datelor rezultate în 

supraveghere 

datelor. Persoanele 
autorizate care 

datele rezultate, sub 

responsabile pentru 

integritatea datelor 

posibilitatea 
id
momentului în care 
s-a produs o 

Amânat pentru 
a fi prezent dl 

deputat VP 
pentru a le 
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responsabilitatea în ceea ce 
datelor 

transmise.

are posibilitatea

semnarea datelor, utilizând o 

eliberat de un furnizor de servicii 

a persoanei autorizate.

integritatea acestor date.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

710. 702.

alineatul (2) se introduce un 
alineat nou, alin. (21), cu  

ns:
(21

suport de stocare a datelor 
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posibilitatea
integritatea datelor incluse în 

datele incluse în aceasta 

calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare 

persoanei autorizate, aceasta 
asumându-
responsabilitatea în ceea ce 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

datelor incluse în 
copia suportului 

rezultatul 
r de 

datelor.

711. Art. 143

(4) Convorbirile sau 

înregistrate, care privesc fapta 
i

sau contribuie la identificarea 
ori localizarea persoanelor, 

703. La articolul 143 alineatul

înregistrate, care privesc fapta ce 

contribuie la identificarea ori 
localizarea persoanelor, sunt 

-

alin. 4 se 

categorii
alin.3, dar s-a
omis 
enumerarea  

”
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într-un proces-verbal în care se 

pentru efectuarea acestora, 
numerele posturilor telefonice, 
datele de identificare ale 
sistemelor informatice sau ale 
punctelor de acces, numele 
persoanelor ce au efectuat 

Procesul-verbal este certificat 

procuror.

un proces-verbal în care se 

pentru efectuarea acestora, 
numerele posturilor telefonice, 
datele de identificare ale 
sistemelor informatice sau ale 
punctelor de acces, numele 
persoanelor ce au efectuat 

Procesul-verbal este certificat 

procuror.

712. Art. 144: Prelungirea 
mandatului de supraveghere 

(3) de 

un an urii de 
supraveghere video, audio sau 

120 de zile.

704. 2. La articolul 144, 

cuprins:
de 

, , în
, 6 luni, cu 

video, audio sau prin fotografiere 

.
Autor: deputat  Márton Árpád
Comisia

713. Art. 146 705. La articolul 146 alineatul - corelare cu 
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Conservarea materialelor 
rezultate din supravegherea 

condamnare, achitare sau 
încetare a procesului penal, 

material sau copia acestuia se 
u

dosarul cauzei la sediul 

(3)

condamnare, 
aplicarea pedepsei sau de 

de achitare sau încetare a 

speciale, cu asigurarea 

art. 396

714.

Art. 148: Utilizarea 
investigatorilor sub acoperire

(1) Autorizarea folosirii 
investigatorilor sub acoperire 
se poate dispune de procuror,

71. Articolul 148 va avea 

„Art.148.- Utilizarea 
investigatorilor sub acoperire sau 
cu iden
colaboratorilor
(1) Autorizarea folosirii 
investigatorilor sub acoperire se 
poate dispune de procurorul care 

Nemodificat

715. a) Nemodificat
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r

Codul 
penal

droguri, trafic de arme, trafic 
de persoane, acte de terorism, 

monede ori alte valori, 
falsificare de instrumente de 

mpotriva 
intereselor financiare ale 
Uniunii Europene, al 

prin sisteme informatice sau 
mijloace de comunicare 

legea prevede pedeapsa 
închisorii de 7 ani sau mai 
mare

sus;

trafic de arme, trafic de persoane, 
acte de terorism sau asimilate 

terorismului,
falsificare de monede ori alte 
valori, falsificare de instrumente 

al

al

financiare ale Uniunii Europene, 

prin sisteme informatice sau 
mijloace de comunicare 

prevede pedeapsa închisorii de 7 

suspiciune rezon

mai sus;
716. b) Nemodificat Texte identice
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fundamentale, date fiind 
cauzei, 

fundamentale, date fiind 

infor

717.

suspectului ori inculpatului nu 

esupune 

persoanelor sau a unor bunuri 
de valoare.

c)

suspectului ori inculpatului nu ar 
mod sau 

persoanelor sau a unor bunuri de 
valoare.

Nemodificat Texte identice

718.
procuror, din oficiu sau la 
cererea organului de cercetare 

286 alin. (2):

din oficiu sau la cererea organului 
Nemodificat Texte identice

719. a)
investigatorul sub acoperire 

a)
investigatorul sub acoperire este 
a

Nemodificat Texte identice
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720. b) perioada pentru care s-a b) perioada pentru care s-a Nemodificat Texte identice

721.
investigatorului sub acoperire.

c) identitatea atri
investigatorului sub acoperire.

Nemodificat Texte identice

722. (3) În cazul în care procurorul 

se

emiterii mandatului de 

(3) În cazul în care procurorul 

olosi dispozitive tehnice 

mandatului de supraveghere 

Nemodificat Texte identice

723. (4) Investigatorii sub acoperire 

, în 

. Pot

din cadrul organelor de stat 

(4) Investigatorii sub acoperire 

. În cazul 

cadrul organelor de stat care 

Nemodificat
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724. (5) Investigatorul sub acoperire 

alin. (1)-(3), pe care le pune, în 

pena -
verbal.

(5) Investigatorul sub acoperire 

-
(3), pe care le pune, în totalitate, la 

ocmind un 
proces-verbal.

Nemodificat Texte identice

725. (6) 
investigatorul sub acoperire 
este autorizat nu constituie 

.

(6)

impune participarea 

art.150.

Nemodificat

726. (7) Organele judiciare pot 

investigatorului sub acoperire 
orice înscrisuri ori obiecte 

activi
Activitatea persoanei care pune 

înscrisurile ori obiectele nu 

(7) Organele judiciare pot folosi 

investigatorului sub acoperire 
orice înscrisuri ori obiecte 
necesa

Nemodificat Texte identice

727. (8) Investigatorii sub acoperire (8) Investigatorii sub acoperire pot Nemodificat Texte identice
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cadrul procesului penal în 

728. oate fi 

temeinic justificate, în cazul în 

droguri, trafic de arme, trafic 
de persoane, acte de terorism, 

intereselor financiare ale 
Uniunii Europene.

justificate, în cazul în care sunt 

alin. (1), fiecare prelungire 

de trafic de droguri, trafic de arme, 
trafic de persoane, acte de 

iva 
intereselor financiare ale Uniunii 
Europene.

Nemodificat

729.

investigatorului sub acoperire nu 

ilor sau nu 

Nemodificat
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alin.(2) - -
mod co

730.

a investigatorilor sub acoperire

(1)
investigatorilor sub acoperire 

72. Articolul 149  va avea 

„Art.149.-
a investigatorilor sub 

acoperire 

investigatorilor sub acoperire 

nu

Nemodificat

731.

investigatorului sub acoperire, 
cu respectarea secretului 
profesional.

sau 

investigatorului sub acoperire 
colaboratorului, cu respectarea 
secretului profesional.

Nemodificat

732. (3) Investigatorul sub acoperire, 
colaboratorul, informatorul,

lie ai 

Nemodificat
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acestora sau alte persoane supuse 

investigatorul sub acoperire, 
informator sau colaborator, pot 

potrivit 
legii.”

733.
Art. 150: Constatarea unei 

(1) Constatarea unei 

în

(11) se poate dispune de 

procurorului care 

73. Articolul 150  va avea 

„Art.150.-Participarea 
anumite acti
(1)

art.138 alin.(11) se poate dispune 
de care 

Nemodificat

734. iciune 

trafic de arme, trafic de 

a)

de droguri, trafic de arme, trafic de 

Nemodificat
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persoane, acte de terorism, 

lipsire de libertate, evaziune 

legea prevede pedeapsa 
închisorii de 7 ani sau mai 

enumerate mai sus;

a banilor, falsificare de monede ori 
alte valo

al

intereselor financiare ale 
Uniunii Europene, sau în cazul 

u care legea 
prevede pedeapsa închisorii de 7 

, potrivit art.43, cu

735.

fundamentale, date fiind 

b)

fundamentale, date fiind 

Nemodificat Texte identice

736. c) probele nu ar putea fi 
nute în alt mod sau 

c) probele nu ar putea fi 

i

Nemodificat Texte identice
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prejudicia ancheta ori un 

persoanelor sau a unor bunuri 
de valoare.

deosebite ce ar prejudicia ancheta 

persoanelor sau a unor bunuri de 
valoare.

737.
procuror, din oficiu sau la 
cererea organului de cercetare 

tre date cu 
privire la persoana ce va 

.

procuror, din oficiu sau la cererea 
organului de 

:

Nemodificat

738. a)
autorizate;

Nemodificat

739. b) perioada pentru care s-a Nemodificat

740. c) per Nemodificat

741. (3) autorizate pot fi Nemodificat
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de un investigator sub acoperire 
sau de un colaborator.

742. (3) Activitatea persoanei care 

nu
constituie provocare, 

(4)

lit.c) nu

Nemodificat

743. (4) Persoana care pune în
executare aceste

un proces-verbal 

-a
încheiat, date cu privire la 
persoana care a pus în 
ap descrierea 
dispozitivelor tehnice utilizate 
în cazul în care s-a autorizat de 

tehnice de supraveghere, 
identitatea 

persoanelor cu privire la care a 

(5) Punerea în executare a
acestor
într-un proces-verbal care 

-a încheiat, date cu 
privire la persoanele care au 

autorizate, descrierea 
dispozitivelor tehnice utilizate în 
cazul în care s-

,
folosirea mijloacelor tehnice de 
supraveghere, identitatea 
persoanelor cu privire la care a 

Nemodificat

744. (5) Persoana care pune în (6) Persoana care a 
poate fi 

procesului penal, cu respectarea 

Nemodificat
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cadrul procesului penal, cu 

.

745. (6) Organele judiciare pot 

persoanei care pune în 

orice înscrisuri sau obiecte 

autorizate. Persoana 

obiectele nu va comite o 

care acestea constituie 

(7) Organele judiciare pot folosi 
a persoanei 

care
autorizate orice înscrisuri sau 
obiecte necesare pentru 

obiectele nu va comite o 

ace

Nemodificat

746. (7)

motive temeinic justificate, în 
cazul în care sunt îndeplinite 

(1), 
fiecare prelungire neputând 

(8) poate fi 

pentru motive temeinic justificate, 
în cazul în care sunt îndeplinite 

60 de zile.

Nemodificat
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747. (8)

un an.

(9)

an.”

Nemodificat Texte identice

748. Art. 151: Livrarea 
suprav
(3)

în care procurorul care 

tranzitate:

persoanelor acuzate de 

obiectul tehnicii speciale de 
cercetare la care se face referire 
la alin. (1).

74. La articolul 151, alineatul 74. La articolul 151, litera c) a 
alineatului

cuprins:

at

persoanelor acuzate de 

obiectul metodei speciale de 
cercetare la care se face referire 
la alin. (1).”

- corelare cu 
modificarea 

Senat (metode de 
cercetare sau 
supraveghere, în 
loc de tehnici).

749.
(5)

„(8)
(6)

Nemodificat
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supravegheate pe teritoriul 
României, un proces-verbal cu 

pe teritoriul României, un proces-

procurorului.”

750.

Art. 152: Identificarea 
abonatului, proprietarului 
sau utilizatorului unui sistem 

punct de acces la un sistem 
informatic

(1) Procurorul care 

cu
aprobarea

poate
solicita unui furnizor de 
servicii identificarea 
abonatului, proprietarului 
sau utilizatorului unui sistem 

a unui punct de acces la un 
sistem informatic sau 

75. Articolul 152 va avea 

„Art.152.-

comun
furnizorii de servicii de 

publicului, altele decât 

(1)
cu autorizarea 

de 
, pot solicita 

unui furnizor de 

furnizor de servicii de 

publicului transmiterea datelor 

generate sau prelucrate de 
de 

Nemodificat

Art. 152 -

furnizorii de servicii de 
e destinate 

publicului, altele decât 

electronice sau unui 
furnizor de servicii de 

publicului  transmiterea datelor 

sau prelucrate de furnizorii de 

nu al datelor 
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mijloc sau 
punct de acces la un sistem 
informatic este folosit sau 
activ ori a fost folosit sau 

n

priv

solicitate constituie probe.

furnizorii de servicii de 
destinate 

publicului, altele decât 
în cazul în 

inf

solicitate constituie probe, pentru 

nizorii de 

electronice destinate publicului.

de furnizorii de 

electronice destinate publicului,  

, în cazul in care 

solicitate constituie probe, pentru 

electronice destinate publicului.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

751. (2) 
procuror, cu aprobarea 

din oficiu sau la 
cererea organului de 

furnizorul de servicii care 
este în posesia ori care are 
sub control datele, numele 

(2)

de 48 de ore cu privire la 
solicitarea organelor de 

a datelor, prin încheiere 
.

Nemodificat
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suspectului sau inculpatului, 
atunci când sunt cunoscute, 
motivarea îndeplinirii

persoanei sau furnizorului de 
servicii de a comunica 

solicitate.

752. (3) Furnizorii de servicii sunt 

cu

pentru ex

datele solicitate.

(4) Persoanele care sunt 

au 

penale, de 
uate.

(3) Furnizorii 

furnizorii de servicii de 

cu
au 

de
.”

Nemodificat

753.

listei 

76. Articolul 153  va avea 
ns:

„Art.153.- de date 

Nemodificat

(1) Procurorul poate solicita, cu 
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convorbirilor telefonice

(1) Procurorul, cu 

poate solicita unui
furnizor de servicii de 

listei apelurilor telefonice 
efectu
anumit post telefonic, în cazul 

constituie probe.

unei persoane
(1) Procurorul poate solicita unei 

unei persoane comunicarea 
datelor privind exist

persoane

datele solicitate constituie probe.

unei persoane comunicarea 
datelor privind existe

persoane
indicii temeinice cu privire la 

probe.
Autor: deputat Ioan Adam

754. de

din oficiu 
sau la cererea organului de 

: furnizorul de 
servicii care este în posesia ori 
care are sub control datele, 
numele suspectului sau 
inculpatului, atunci când sunt 
cunoscute, motivarea 

se dispune din oficiu sau la cererea 

este în posesia ori care are sub 
control datele, numele suspectului 
sau inculpatului, motivarea 

de a comunica imediat, 

datele solicitate.

Nemodificat
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(1), 

persoanei sau furnizorului de 
servicii de a comunica imediat, 

datele solicitate.

755. (3) 

solicitarea procurorului.

(3)

solicitate.”

Nemodificat

756. CAPITOLUL V
Conservarea datelor 
informatice sau provenite din 

Titlul Capitolului V se 

cuprins:
„Conservarea datelor 
informatice”
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru
eliminarea 

întrucât  datele 
provenite din 
sistemele de 

sunt tot date 
informatice. 

757.

Art. 154: Conservarea datelor 

77. Articolul 154  va avea 

„Art.154.- Conservarea datelor 
informatice 

Nemodificat

Art. 154 Conservarea datelor 
informatice Pentru eliminarea 
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(1) piciune 

inculpatului, procurorul poate 
dispune,

informatice ori a datelor 
referitoare la traficul 

scopul strângerii de probe ori 

suspectului sau a inculpatului, 
procurorul 

poate dispune conservarea 

a datelor referitoare la traficul 

inculpatului, procurorul care 
supraveghea

anumitor date informatice, 
inclusiv a datelor referitoare la 

care au 
fost stocate prin intermediul 

controlul unui furnizor de 

electronice ori unui furnizor de 

electronice destinate 
publicului, în cazul în care 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

întrucât datele 
privind traficul 

tot date informatice.

pentru conformitate 
cu prevederile art.16 

privind 
criminalitatea 

România prin Legea 
nr.64/2004, care 

conservare se 
dispune cu privire la 
anumite date 
informatice, inlcusiv 
date referitoare la 
traficul 

au fost stocate prin 
intermediul unui 
sistem informatic.
Este preluat modelul 
altor state, în care 
m

doar în cazul 
furnizorilor: Statele 
Unite ale Americii, 
Olanda, Spania, 

758. (2) Conservarea se dispune de (2) Conservarea se dispune de (3) Conservarea se dispune de Pentru corelare cu 
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procuror, 

din oficiu 
sau la cererea organului de 

maximum 90 de zile, prin 

furnizorul de servicii în 

informatice ori care le are sub 

suspectului sau inculpatului, 

(1), durata 

persoanei sau furnizorului de 
servicii de a conserva imediat 

procuror, din oficiu sau la cererea 

90 de zile, 

la art. 286 alin. (2):
persoana sau f

electronice ori furnizorii de
servicii 
electronice destinate publicului
în posesia 
informatice ori care le are sub 

rului, 

este cunoscut, motivarea 

alin.(1), durata pentru care a fost 

persoanei sau furnizorilor de 

electronice ori furnizorilor de 

electronice destinate publicului
de a conserva imediat datele 
informatice 

procuror, din oficiu sau la 
cererea organului de cercetare 

60

alin. (2): persoana sau furnizorii 

electronice ori furnizorii de 
servicii 
electronice destinate publicului 
în posesia 
informatice ori care le au sub 

suspectului sau inculpatului, 
descrierea 

datelor ce trebuie conservate,
motivarea îndepliniri

persoanei 
sau

furnizorilor de servicii de 

publicului de a conserva imediat 
datele informatice indicate

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian, Comisia j

perioada pentru care 
pot fi dispuse 

supraveghere 

alte state în 

zile (Letonia, 
Portugalia).

Pentru corelare cu 
amendamentul 
propus la alin.(1).

Este necesar ca 

se dispune 
conservarea datelor 

care

furnizori.

Pentru claritate, 

aplice cu privire la 
categoriile de date 
indicate în 
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759.

(4)

temeinic justificate, de 

(3)

justific
90

de zile.

(4

temeinic justificate, de procuror 

maximum 30 de zile.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru corelare cu 
amendamentul 
propus la alin.(3).

760. (5)

furnizor de servicii 

(1) 
ori care le are sub control, 
aceasta fiind obliga

(4)

furnizor de 

furnizorii de servicii de 

publicului sau o
în posesia 

sub control, aceasta fiind

(5

furnizor de r
ori

furnizor de servicii de 

publicului în posesia ia se

ori care le are sub control, acesta
fiind obligat

de

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

pentru corelare cu 
amendamentul 
propus la alin.(1).

761. (6) În cazul în care datele 
referitoare la traficul 

mai multor furnizori de 
servicii, furnizorul de servicii 
în posesia sau sub controlul 

(5) În cazul în care datele 

furnizori de 
sau

furnizori de servicii de

(6) În cazul în care datele 
referitoare la traficul 

electronice ori furnizori de 
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de servicii, în vederea 
turor elementelor 

folosit.

destinate 
publicului, furnizorul în posesia 

tuturor elementelor din 

electronice destinate publicului, 
furnizorul în posesia sau sub 

terii tuturor elementelor 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

762. (7)
(4), procurorul care 

ridicarea datelor conservate de 
la persoana sau furnizorul de 
servicii
dispune ridicarea acestei 

(6)
(3), procurorul care 

dispune 
ridicarea datelor conservate de la 
persoana sau furnizorul de 

electronice ori furnizorul de 

electronice destinate publicului

(7
(4), procurorul care 

poate, cu 

ori unui 
furnizor de servicii de 

publicului  transmiterea datelor 
conservate potrivit legii ori 
poate dispune ridicarea acestei 

(2)1 – (2)7, alin.
ale

Întrucât datele 

furnizori pot include 
date cu caracter 

a utilizatorilor de 

acestor date, de 

Fiind vorba de date 
informatice, acestea 
pot fi transmise de 

organele de ur

cu Legea 
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Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

nr.82/2012, datele 

furnizori fiind 
transmise organelor 

prin mijloace 
electronice. 
Pentru integritatea 

transmise, este 

prevederilor alin. 21

– 27 ale art.170, care 

solicitate, atât de 

respectivele date. 

763.

de 48 de ore cu privire la 
solicitarea organelor de 

transmitere a datelor, prin 

de consiliu.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru corelare cu 
amedamentele 

detalierea procedurii 
de autorizare a 

dispune transmiterea 
datelor conservate.

764. (8)
penale, procurorul este obligat 

(7) Nemodificat Texte identice
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conservate.
au fost conservate.”

765.

Art. 155: Conservarea datelor 
provenite din sisteme de 

datele ce privesc traficul din 
sistemele de .

78. Articolul 155  va avea 

„Art.155.- Conservarea datelor 
provenite din sisteme de

ce privesc traficul din sistemele de 
comunica .”

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

766.

Capitolul

79. Denumirea Capitolului VI 

cuprins:
„Capitolul VI

”

Nemodificat

767.

în care se poate dispune 

bunurilor aflate în domiciliu 

80. Articolul 157  va avea 

„Art.157.-

bunurilor aflate în domiciliu poate 

Nemodificat
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sau înscrisuri ce fac obiectul 

strângerea probelor cu privire 

prinderea 
suspectului ori inculpatului.

obiecte sau înscrisuri ce au 

strângerea probelor cu privire la 

la prinderea suspectului ori 
inculpatului.

768.
delimitat 

în orice mod

Nemodificat

769. Art. 158
Procedura de emitere a 

(2) Cerer procuror 

b) indicarea probelor ori a 

81. La articolul 158 alineatul 

cuprins:

„b) indicarea probelor ori a 

a
obiectelor ori înscrisurilor ce au 

81. La articolul 158 alineatul 
(2) literele b) 

alineatul (8) vor avea 

b) indicarea probelor ori a 
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înscrisurilor ce fac obiectul cu o obiectelor ori înscrisurilor ce au 

770.
este necesar, descrierea 
suspectului sau inculpatului 

icarea 

ori a altor obiecte care se 

este necesar, descrierea 
suspectului sau inculpatului 
despre

a altor obiecte despre care se 

acuzativ cu 

771. (7) Încheierea instan

suspectului sau inculpatului suspectului sau inculpatului 
despre
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obiecte despre care se obiecte despre care se presupune 

772.

prin încheiere, respingerea 
cererii de efectuare a unei

domiciliare.

prin încheiere, respingerea 
cererii de efectuare a

domiciliare.

773. Art. 159: Efectuarea 

(10) De asemenea, persoanei 

,
(8) 

aplicându-se în mod 
.

82. La articolul 159, alineatul 

„(10) De asemenea, persoanei 

Nemodificat

774.
p
înmânarea copiei mandatului 

persoanei sau a obiectelor, 

83. La articolul 159 alineatul 

cuprins:

Nemodificat
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ori a unei persoane de

cazuri:
c)

.

„c) 
-ar putea 

sustrage procedurii.”

775.
obiectele ori înscrisurile 
ridicate
(4) Obiectele care nu au 

84. La articolul 162, alineatele 

cuprins:
„(4)
cu cauza se restituie persoanei 

.

Nemodificat

(4) Obiectele care nu au 

.
Autor: Marius Manolache

776. (5) Obiectele ce servesc ca 

restituite chiar înainte de 

-ar putea 

(5) Obiectele ce servesc ca 

speciale sau 
, pot fi 

restituite chiar înainte de 
so

-ar putea 

(5) Obiectele ce servesc ca 

legii, pot fi restituite chiar 

a procesului

-ar putea 
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a i-au 
-au fost 

restituite

-au fost 

Autor: deputat Marius 
Manolache

777.

-un 
sistem informatic

85.
articolului 168  va avea 

„ ”

Nemodificat

778.

-un
sistem informatic
(2)

informatice, la cererea 
procurorului, atunci când 

strângerea probelor este 

informatic sau a unui suport de 

punctul 85 se introduce 
un nou punct, pct. 851, cu 

La articolul 168 alineatul (2), 
alineatul (6) litera f), alineatul
(8), alineatul  (11),  alineatul 

alineatul (13) litera a) 

(2)

-

la

parchetului din care face parte 

alin. 2
- nu era 

normele
- nu erau 

criteriile de 

drepturi
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stocare a datelor informatice.

poate dispune efectuarea 

cererea procurorului, atunci când 

unui sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor 
informatice.

779.

f) numele suspectului sau 

cunoscut;

f) sistemul informatic sau 
suportul de stocare a datelor 

numele suspectului sau 

alin. 6 lit. f
- s-a omis din cuprinsul 

mandatului) elementul cel 
mai important – indicarea 
sistemului informatic ce 

780. Art. 168. 
(8) În cazul în care, cu ocazia 

sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor 

d
cuprinse într-un alt sistem 
informatic ori suport de stocare 

(8) În cazul în care, cu ocazia 

sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor 

într-un alt sistem informatic ori 
suport de stocare a datelor 

alin.8
-

-
„completarea” 

(de aceea se impune 
trimiterea la alin.1-7)
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accesibile din sistemul sau 

conservarea,
copierea datelor informatice 
i a solicita de 

.

conservarea, copierea datelor 

mandatului, d
(1) – (7) aplicându-se în mod 

781. (11)
informatic sau a unui suport de 
stocare a datelor informatice se 

suspectului ori a inculpatului,

reprezentant al acestuia sau a 
unui martor. Suspectul sau 
inculpatul poate solicita ca 

informatic sau a unui suport 
de stocare a datelor 

unui martor în acest caz fiind 
obligatorie.

(1
informatic sau a unui suport de 
stocare a datelor informatice se 

suspectului ori a inculpatului, 
159 alin. 

(11) aplicându-se în mod 

alin. 11
- ipotezele la care se face 
trimitere, de la 

sunt mai bine 
caracterizate , iar textele 

drepturilor suspectului 
sau inculpatului arestat, 
astfel încât, pentru 

aceste norme trebuie 
aplicate 

782. (12)
informatic ori a unui suport de 
stocare a datelor informatice se 

(12)
informatic ori a unui suport de 
stocare a datelor informatice se 

alin. 12
- cercetarea propriu-
sistemului informatic 
poate excede 

ale procurorului sau 
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de

.

de un specialist care 

organelor judiciare sau din 

procurorului sau a organului 

specialist informatician 
din cadrul organului 
judiciar.
- persoana care va efectua 
nemijlocit cercetarea nu 

nici nu se prevede o astfel 

privind cuprinsul 
încheierii nu face referire 
la indicarea acestei 
persoane); similar, nici la 

783. (13) Procesul-verbal de 

a) numele persoanei de la care 
a fost ridicat sistemul 
informatic sau suporturile de 
stocare a datelor informatice 

sistem informatic a fost 
accesat conform alin. (2);

(13) Procesul-verbal de 

a) numele persoanei de la care a 
fost ridicat sistemul informatic 
sau suporturile de stocare a 
datelor informatice ori numele 

informatic este cercetat.

alin. 13lit.a 
–
terminologiei 
(neologismul „accesare” 

fiind folosit termenul 
„cercetare”)

784.

oficiu sau la cererea 

(2). 
Mandatul de efectuare a 

alin. 16 - nou
- textul nu prevedea decât 

necesitatea 

sistem informatic se 
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ormatice 

(8) –
(15).

785. 86.

-
cuprins: 
„ -a

înscrisuri”

Nemodificat

786. Art. 170: Predarea obiectelor, 
înscrisurilor sau a datelor 
informatice
(1)

un obiect ori un înscris poate 

, cu aprobarea 

fizice sau juridice în posesia 

87. La articolul 170, alineatul (1) 
va avea urm

„Art.170.- (1) În cazul în care 

înscris poate servi ca mijloc de 

Nemodificat
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787.

poate dispune ca:

datele
informatice, aflate în posesia 

stocate într-un sistem 
informatic ori pe un suport de 
stocare informatic;

88. La articolul 170 alineatul 

cuprins:

88. Articolul 170 alineatul (2) 

poate dispune ca:

a) ori

anumite date 
informatice aflate în posesia sau 

stocate într-un sistem informatic 
ori pe un suport de stocare a
datelor informatice;
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru corelare cu 
amendamentele 

cu terminologia 

textului.
Preambulul alin.(2) -
texte identice

788. b) orice furnizor de servicii 

României 
aflate în posesia sau controlul 

la astfel de 
servicii.

„b) orice furnizor de 

electronice sau de servicii de 

publicului datele

la serviciile prestate aflate în 

electronice sau furnizor de 

electronice destinate publicului 
anumite date

aflate în 

Pentru clarificarea 

(conform 
prevederilor 

criminalitatea 
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.”
altele decât 

decât cele 
alin.(1) 

lit.j).
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

baza Legii 
nr.82/2012, pentru 

proceduri.

789. D
un nou punct, pct. 881, cu 

cinci
alineate noi, alineatele (21)-(25),

(21) Persoanele fizice sau 
juridice, inclusiv furnizorii de 

electronice sau furnizorii de 

electronice destinate publicului, 
au posibilitatea
semnarea datelor  solicitate în 
baza alin.(2), utilizând o 

t
eliberat de un furnizor de servicii 
de certificare acreditat. 
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian,

Persoanele vizate de

datelor informatice, 

persoanele 
autorizate care 

aceste date, sub 

responsabile pentru 

integritatea datelor 

posibilitatea 

momentului în care 
s-a produs o 

790. (22
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care transmite date solicitate în 
baza alin.(2) are posibilitatea
semneze datele transmise 

calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare 

persoanei autorizate, aceasta 
asumându-
responsabilitatea în ceea ce 

transmise.
Autor: deputat Varujan
Pambuccian,

791. (23

baza  alin.(2) are posibilitatea
verifice integritatea datelor 

integritate prin semnarea datelor, 

calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare 

persoanei autorizate.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian,
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792. (24) Fiecare persoa

securitatea acestor date.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

793. (25) Aplicarea prevederilor alin. 
(21) - (25) se face cu respectarea 
procedurilor stabilite prin 
normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

794.

un furnizor 
de servicii, referitoare la 

servicii, altele decât datele 
referitoare la trafic sau 

stabilirea:
a) tipului de serviciu de 

89. La articolul 170, alineatul Nemodificat
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serviciului;

telefon al abonatului sau 

datelor referitoare la facturare 

unui contract sau a unui 
aranjament de servicii;

referitoare la locul în care se 

baza unui contract sau a unui 
aranjament de servicii.

795.

Capitolul VII: Expertiza

90. Titlul Capitolului VII din 

„Expertiza ”

Nemodificat

796.

expertizei

(1) Efectuarea unei expertize se 
dispune când pentru 

91. Articolul 172  va avea 

„Art.172.-
expertizei 

(1) Efectuarea unei expertize se 
dispune când pentru constatarea, 

Nemodificat

Texte identice
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constatarea, clarificarea sau 
evaluarea unor fapte sau 

clarificarea sau evaluarea unor 

797. (2) Expertiza se dispune, în (2) Expertiza se dispune, în Nemodificat Texte identice

798. (3) Cererea de efectuare a (3) Cererea de efectuare a 

de expert.

Nemodificat Texte identice

799.
din 

laboratoare 

sau d
legii. 

organelor judiciare sunt 

Nemodificat
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800. (5) Expertiza medico-

medico-legale. La efectuarea 
expertizei pot participa 

solicita

principali.

(5) Expertiza 
medico-

-legale.   

Nemodificat

801.

e

des

obiectivele la care trebuie 

Nemodificat Texte identice

802. (7) În domeniile strict 

specifice sau alte asemenea 

(7) În domeniile strict specializate, 
or

specifice sau alte asemenea 

Nemodificat
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martorului sunt aplicabile în 

care 

judiciare sau în afara acestora.
rea 

martorului sunt aplicabile în mod 

803. (8) La efectuarea expertizei pot 

principali.

Nemodificat

804. l de Nemodificat

805.

judiciare sau din afara acestora.

Nemodificat

806. (11) Certificatul medico-legal are 
valoarea unui raport de constatare.

Nemodificat
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807. ea raportului de 
constatare, când organul judiciar 

unui expert sau când concluziile 
raportului de constatare sunt 
contestate, se dispune efectuarea 
unei expertize.”

Nemodificat

808.

Art. 173
Numirea expertului
(2) Organu

expertizei, sunt necesare 

2 sau mai 

punctul 91 se introduc
trei noi puncte, pct. 911- 913, cu

911. Articolul 173 alineatul (2) 
va
(2)

ilor în care, ca 

expertizei, sunt necesare 

doi sau mai 

potrivit art. 173 alin. 4, 

rocesuali 
principali (persoana 

parte), pot cere 
participarea unui expert 
recomandat de ei.

809. Art. 174: Incompatibilitatea 
expertului

-legale, institut 

912. Articolul  174 alineatul (3) 
.
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sau laborator de specialitate cu 
expertul desemnat de 

respective la solicitarea 
organului judiciar.

810. Art. 178

cuprinde

efectuare a expertizei, a
metodele
echipamentele utilizate;

913. Articolul  178 alineatul (4)
litera b) va avea ur
cuprins:

efectuare a expertizei, metodele,

utilizate;

eroare de 
redactare

811. 92.
introduce un nou articol, 
art.1811

„Art.1811.- Obiectul 

constatare

efe

812. (2) Raportul de constatare Nemodificat
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efectuate de specialist, a 

813. Art. 184
Expertiza medico-l

(1)
comise de minorii cu vârsta 
între 14-16 ani, în cazul 

nou-

ori inculpatului în momentul 

efectuarea unei expertize 
medico-legale psihiatrice, 
stabilindu-
termenul de prezentare în 

93. La articolul 184,  alineatele 

cuprins:

93. La articolul 184,  alineatele 

de minorii cu vârsta între 14 
16 ani, în cazul uciderii sau 

-

inculpatului în momentul 

une 
efectuarea unei expertize 
medico-legale psihiatrice, 
stabilindu-
de prezentare în vederea 

814. Art. 184: Expertiza medico-

(3) Expertiza medico- „(3) Expertiza medico-

Nemodificat

Texte identice
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judiciar, iar în cazul minorului, 

reprezentantului legal.
ocrotitorului legal.

……………………………………

815. (14) Împotriva încheierii 

procuror în termen de 24 de ore 
de la comunicare.

(14) Împotriva încheierii 

inculpat sau de procuror în 
termen de 24 de ore de la 

.
împotriva încheierii prin care 
se dispune internarea 

executarea.

816.

dispune citarea suspectului sau 
inculpatului. Participarea 

(16)

dispune citarea suspectului sau 
inculpatului.”

(16)
formulate de 

procuror

dispune citarea suspectului sau 
inculpatului. Participarea 

doar judecarea 

separat, în alin. 17). 

similare celor de la 

fond.
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avocatului ales sau numit din 
oficiu al suspectului ori 
inculpatului este obligatorie”

817. (28) Perioada în care suspectul 
sau inculpatul a fost internat 
într-

psihiatrice se deduce din durata 

din Codul penal.

94. La articolul 184, alineatul 94. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

818. Art. 185
Autopsia medico-
(8) Medicul legist care a 

concluziile sale cu privire la:
e)
laborator efectuate pe probele
biologice prelevate de la 

suspecte descoperite;

trei noi puncte, pct. 941 – 943,

911. La articolul 185 alineatul 
(8) va avea

laborator efectuate asupra 
probelor biologice prelevate de 

suspecte descoperite;

819.
Art. 188: Expertiza 

(1)
suspiciune cu privire la 

942. La art. 188 alineatele

cuprins:

suspiciune cu privire la 

alin. 1
intoxicarea poate afecta 

animale, plante sau alte 
bunuri (apa); în toate 

efectuarea unei expertize 
toxicologice; aceste 
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unei persoane, se 
dispune efectuarea unei 
expertize toxicologice.

(2) Produsele considerate 

pentru 
confirmare -
lega
specializate.

, se 
dispune efectuarea unei expertize 
toxicologice.

(2) Produsele considerate 

medico-legale sau unei alte 

avute î vedere în diferite 

animale sau plante; art. 
356 infectarea apei)
alin. 2
- produsele nu sunt 
trimise „pentru 
confirmare”, ci chiar 
pentru efectuarea 

produselor nu are sens, 

820. Art. 189.- Examinarea medico-

(3) Constatarea leziunilor 
de

-o examinare 
.

943. La art. 189 alineatele
(2) vor
cuprins:
(3) Constatarea leziunilor 

-

a expertului.

corpului altei 
persoane decât 
persoana

(victima), de 
exemplu –
examinarea 
suspectului/incul
patului.

821.

persoane presupune 

95. La articolul 190, alineatele 

„Art.190.- (1)
unei persoane presupune 

Nemodificat
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prelevarea de mostre

lipsite de capacitate de 

reprezentantului legal, iar în 
cazul celor cu capacitate 

acestora trebuie exprimat în 

prelevarea de probe biologice. 

tr

cazul persoanelor lipsite de 

reprezentantului legal, iar în cazul 
celor cu capaci

acestora trebuie exprimat în 

……………………………………

822. (5) În cazul în care persoana 

un risc iminent ca 

înainte de

organului d
-verbal în 

care sunt consemnate 

(5) În cazul în care persoana 

iar
în 

ar conduce la o 

ierderea, 
alterarea sau distrugerea 
probelor,

procesul-verbal în care sunt 

Nemodificat
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În cazul în care 

la alin. (2), dispune, prin 

(2) atrage 

prin 

cu ocaz

la alin.(2), dispune, prin încheiere 

fizice efectuate de organele de 

atrage excluderea probelor 

823.

corpului unei persoane sau 
prelevarea de mostre

un medic, asistent medical sau 

……………………………………
(7)
corpului unei persoane sau 
recoltarea de probe biologice 

minorului care nu a împlinit 14 
ani se p

Recoltarea 
prin metode non-invazive de 
probe biologice în vederea 

Nemodificat
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Române.

824. (8) În cazul conducerii unui 

prelevarea de mostre biologice 

e
asistent medical sau de o 

de specialitate, în cel mai scurt 
timp, într-

speciale.

(8) În cazul conducerii unui 

prelevarea
de probe

medic, asistent medical sau de o 

specialitate, în cel mai scurt timp, 
într-

speciale.

(8) În cazul conducerii unui 

recoltarea

un medic, asistent medical sau 

mai scurt timp, într-o insti

de legile speciale.

825.

consemnate de organele de 
-un proces-

rganului 

încheierea prin care s-a dispus 

(9)

consemnate de organele de 
-un proces-

prenumele organului de 

s-
fost încheiat, data, ora la care a 

(9)

consemnate de organele de 
-un proces-

:

prin care s-
locul unde a fost încheiat, data, 
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încheiat, data, ora la care a 
-a

prenumele persoanei 

f
mostrelor

fizice.

-a terminat 

persoanei examinate, natura 

probelor prelevate în urma 

care s-a terminat activitatea, 

examina

probelor
recoltate
fizice.

826.
analiza probelor biologice pot 
fi utilizate în procesul penal 

au fost 
prelevate sau în alt proces 
penal aflat în curs de 

.

(10)
analiza probelor biologice pot fi 
folosite

.”

Nemodificat

827.

ju

se poate dispune, cu 

e la 
probele biologice recoltate de 

96. La articolul 191, alineatele 

cuprins:
„Art.191.- (1) Expertiza g

organu

privire la probele biologice 
recoltate de la persoane sau orice 

ridicate.

Nemodificat
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la persoane sau orice alte probe ……………………………………

828. (3) Materialul biologic 
prelevat
corporale poate fi folosit
numai la identificarea 
profilului genetic judiciar.

(3) Probele biologice recoltate
pot 

fi folosite numai la identificarea 
profilului genetic judiciar.

Nemodificat

829. (4) Profilul genetic judiciar 
(3) 

cadrul 
altui proces penal în curs de 

de la care au fost prelevate 
are calitatea de suspect sau 
inculpat.

(4) Profilul genetic judiciar 

.”

Nemodificat

830.

Art. 192: Cercetarea locului 
faptei
(1) Cercetarea locului faptei se 

de 

97. La articolul 192, denumirea 

„Art.192.- Cercetarea
locului
(1) Cercetarea locului  se 

u

Nemodificat
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suspiciuni cu privire la decesul 
unei persoane.

decesul unei persoane.”

831.

Art. 193: Reconstituirea
(2) Organele judiciare 

în care fapta a avut loc, pe baza 
probelor administrate. În cazul 

trebuie reconstituite sunt 
diferite, reconstituirea trebuie 

descrise

98. La articolul 193, alineatul 98. La articolul 193, alineatele 

cuprins:
(2) Organele judiciare 

având în vedere împrej
care fapta a avut loc, pe baza 
probelor administrate. În cazul în 

procesuali principali cu privire 

trebuie reconstituite sunt diferite, 
reconstituir

832. (3) Atunci când suspectul sau 

participarea altei persoane.

„(3) Când suspectul sau 
inculpatul

reconstituirea se face în 

Nemodificat
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Atunci când suspectul

ire, 

participarea altei persoane.”

833.

Art. 194: Cercetarea locului 
faptei sau reconstituirea

99. La articolul 194, denumirea 

cuprins:
„
cercetarea locului
reconstituire”

Nemodificat

834.

Art. 195
Procesul-verbal de cercetare a
locului faptei sau de 
reconstituire

locului faptei sau a 
reconstituirii se încheie un 
proces-

1 2,

991. La articolul 195 alineatul 
(1) va avea
Procesul-verbal de cercetare la

sau de reconstituire

sau a 
reconstituirii se încheie un 
proces-

835. Art. 196 992. La articolul 196, alineatul 
(3) va avea
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amprentelor suspectului, 
inculpatului sau ale altor 
persoane

identificarea amprentelor ce au 

sau a persoanelor care pot fi 

locul comiterii faptei, organele 
une 

luarea amprentelor persoanelor 

în contact cu acele obiecte, 
respectiv fotografierea acelora 

sau au fost prezente la locul 
faptei.

identificarea amprentelor ce au 

sau a persoanelor care pot fi puse 

comiterii faptei, organele de 

luarea amprentelor persoanelor 
despre
intrat în contact cu acele obiecte, 
respectiv fotografierea acelora 

au fost prezente la locul faptei.

836.
Art. 1
scrise
(1) Înscrisurile pot servi ca 

(2) Procesul-verbal ce 

personale ale organului de 
urm

100. La articolul 198, alineatele 

cuprins:
„Art.198.- (1) Înscrisurile pot 

(2) Procesul-verbal, încheiat în 
conformitate cu prevederile 
alin.(1), constituie act de sesizare 

Nemodificat

(2) Procesul-verbal ce

personale ale organului de 

(1)Texte 
identice

-
Senat a dus la o 
necorelare între cele 2 
alineate (alin. 1 nu se 

un proces 

în alin. 2)
-

-se 
reglementarea valorii 
probatorii a proceselor 
verbale întocmite de 
organele nejudiciare, a 

-o eroare, 

personale ale organelor 
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.
procesul penal.”

Procesele-
verbale întocmite de organele 

constituie acte de sesizare 

nu au valoarea unor
de specialitate în procesul 
penal.”

judiciare (care era 

837.

Art. 203: Organul judiciar 

preventive

inculpat,

un nou punct, pct. 1011, cu 
prins:

La articolul 203, alineatele (2) 

cuprins:

i
, în procedura de 

procu

alin. 9).

838. Art. 203: Organul judiciar 101. La articolul 203, alineatul Nemodificat



418

preventive
(5)

ul de 

asupra cererilor, 

privitoare la 

de consiliu, prin încheiere 

„(5)

cererile,

preventive în
camera de consiliu, prin încheiere 
m
camera de consiliu.”

839. Art. 204: Calea de atac 
împotriva încheierilor prin care 

penale
(1) Împotriva încheierilor prin 

lib

caz, de la comunicare. 

102. La articolul 204, alineatele 

„Art.204.- (1) Împotriva 

de dre

Nemodificat
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încheierea 

cauzei, în termen de 48 de ore 
de la înregistrare.

dosarul cauzei, 

în
termen de 48 de ore de la 
înregistrare.

840. (2) Încheierile prin care 

pot fi contestate la 

.

(2)
încheierilor 

se 

aplicându-se în mod 
.

Nemodificat

841.

.

……………………………………
(6)

inculpat .
Nemodificat

842. ……………………………

(11)
se poate 

Nemodificat
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poate 
dispune luarea uneia dintre 

la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau 
majorarea cuantumului 

dispune luarea uneia dintre 

art.202 alin.(4), lit.b) - d) sau 

843. (12) În cazul admiterii 

inculpat împotriva încheierii 
prin care s-a dispus luarea sau 

preventive, 

de lege, respingerea propunerii 
de luare sau de prelungire a 

caz, înlocuirea acesteia cu o 

arestat în alt

(12)
formulate de inculpat împotriva 
încheierii prin care s-a dispus 

se poate 

lege, respingerea propunerii de 
luare sau de pr

Nemodificat

844. Art. 205: Calea de atac 
împotriva încheierilor prin care 

103. La articolului 205,  Nemodificat
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preventive în procedura 
camerei preliminare
(2) Încheierile prin care 

pot fi contestate la completul 
competent de la Înalta Curte 

.

„(2)
încheierilor

în procedura camerei 
preliminare
preventive 

.

845.

e la 

.

……………………………………
(6)

.

Nemodificat

846.

poate 
dispune luarea uneia dintre 

la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau 
majorarea cuantumului 

……………………………………
(10)

poate 
dispune luarea uneia dintre 

art. 202 alin. (4) lit. b) - d) sau 

Nemodificat
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847. Art. 206: Calea de atac 
împotriva încheierilor prin care 

preven
(7)

poate dispune luarea uneia 

lit. b)-d) sau majorarea 

104. La articolul 206,  alineatul 

„(7)

dispune luarea uneia dintre 

art.202 alin.(4) lit.b) - d) sau 

Nemodificat

848.

Art. 209

procurorului pentru a fi audiat, 
în baza unui mandat de aducere 
legal emis, în termenul 

include perioada cât inculpatul 
s-a aflat sub puterea acelui 
mandat.

un nou punct, pct. 1041, cu 

La articolul 209 alineatul (4) 
va avea

ce sau a
procurorului pentru a fi audiat, în 
baza unui mandat de aducere 

la alin. (3) nu se include perioada 
cât suspectul sau inculpatul s-a
aflat sub puterea acelui mandat.

849. 105. La 
alineatul (16) se introduce un 

Nemodificat



423

nou alineat, alin.(17), cu 

„(17)

ale art.210, dreptul de acces la 

dispuse, iar în cazul în care 

un proces-verbal.”

850.

misiunii diplomatice ori 
oficiului consular al statului al 

sa de origine, ori a 

106. La articolul 210, alineatul 

„(2)

unii 
diplomatice ori oficiului consular 

inter
este refugiat sau, din orice alt 

Nemodificat
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este refugiat sau, din orice alt Oficiul 

categorie de persoane.”

851. (4) Organul judiciar care a 

(1)-
consemna într-un proces-verbal 
modul în care s-a realizat 

107. La articolul 210, alineatul 107. La articolul 210, alineatul 
eatul (6) 

852. Art. 210

motive temeinice ce vor fi 
-verbal 

întocmit potrivit alin. (4), 

-
verbal întocmit potrivit alin. 
(4).

motive temeinice, 

cel mult 4 ore.
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853.

procuror
(1) l, 

procurorul poate dispune în 
mod provizoriu, prin 

inculpat, pentru cel mult 5 
zile.

108. Articolul 212  va avea 

„Art.212.- L

procuror 
(1) Procurorul dispune citarea 
inculpatului aflat în stare de 
libertate sau aducerea 
inculpatului aflat în stare de 

.

Nemodificat

854. (2) 
de expirarea termenului 
pre

i-

unde s-

parchetului din care face 

(2) Inculpatului prezent i se 
, în 

.

Nemodificat
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parte procurorul, în vederea 

cauzei.

855. (3) 

spune citarea 
inculpatului.

(3)

audierea inculpatului, în 

art.209 alin.(6) –
.

Nemodificat

856. (4) Neprezentarea 

atunci când acesta este 
prezent.

participarea 
procurorului sunt obligatorii.

(4) Procurorul dispune luarea 
rii controlului judiciar prin 

.”

Nemodificat
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încheiere, mai înainte de 

procurorului.

de luare a acesteia.

dispune 

(10) Dosarul cauzei se restituie 
procurorului în termen de 48 de 

încheierii.

857.

Art. 213: 
controlului judiciar 

109. Articolul 213  va avea 

„Art.213.- Calea de atac 
controlului 

judiciar dispuse de procuror

Nemodificat
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(1)

i-

unde s-

parchetului din care face 
parte procurorul care 
efect

dispune, la propunerea 

(1) 
cu dosarul cauzei.

(1)
procurorului prin care s-a luat 

termen de 48 ore de la 
comunicare, inculpatul poate 

-ar reveni 

fond.

858. (3)

(1)
în camera de consiliu în 
termen de 48 de ore de la 
înregistrare, cu citarea 
inculpatului.

(2)

în 
camera de consiliu 
citarea inculpatului.

Nemodificat
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859.
(4)-

(3) Neprezentarea inculpatului 

procuror.

Nemodificat

860. (5)
admite sau respinge 

propunerea procurorului, 
.

(4)

atunci când acesta este prezent.

Nemodificat

861. (6) Dosarul cauzei se restituie 
e

ore de la expirarea 
termenului de formulare a 

.

(5)

procurorului sunt obligatorii.

Nemodificat

862. (7)
dispune, prin 

ace

care respinge propunerea de 

la domiciliu sau de luare a 

.

(6)

.

Nemodificat
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863. (7) Dosarul cauzei se restituie 
procurorului în termen de 48 de 
ore de la pronu
încheierii.”

Nemodificat

864.
controlului judiciar
(2) Organul judiciar care a 

inculpatului ca, pe timpul 

una sau mai multe dintre 

ropie de persoana 

anume desemnate de organul 

direct sau indirect, pe orice 
cale;

110. La articolul 215 alineatul 

cuprins:

„d)
familiei,

sau de alte persoane anume 

pe orice cale;”

Nemodificat

„d)

participa

anume desemnate de organul 
cu 

acestea direct sau indirect, pe 
nicio cale;”

865.

. (2) lit. a), s-a

111. La articolul 215, alineatele 

cuprins:
„(5) 

-a

Nemodificat

(5)
-a

-

- celui în loc de celor –
corelare cu singularul 
„inculpat”
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localitate, câte o copie de pe 

a

serviciului public comunitar de 

orga , în 

care îi revine. Organele în drept 
dispun darea inculpatului în 
consemn la punctele de trecere 
a frontierei.

o
localitate, câte o copie de pe 

caz, a încheierii 

precum

serviciului public comunitar de 

în 

în vederea 

Organele în drept dispun darea 
inculpatului în consemn la 
punctele de trecere a frontierei.”

o
localitate, câte o copie de pe 

a de 
a se afla acesta, serviciului 

Române 
celui

care nu este , în 

care îi 
revine. Organele în drept dispun 
darea inculpatului în consemn la 
punctele de trecere a frontierei.

866. (8) Procurorul care a luat 

pentru inculpat ori înlocuirea 

(8)

poate dispune, din oficiu sau la 

Nemodificat
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sau încetarea celor dispuse înlocuirea sau încetarea celor 

,
.

867.

procurorului sau a inculpatului 
ori din oficiu.

(9)

sa

a procurorului sau a inculpatului 
ori din oficiu
inculpatului.”

Nemodificat

868.
Art. 215: 

lului judiciar

(7) În cazul în care pe durata 

-

pentru care s-a dispus punerea 

112. La articolul 215, alineatele 
(10) –

112. La articolul 215, alineatul 
,

iar alineatele (10) – (15) se 
:

(7) În cazul în care pe durata 

-

-a dispus 

- corelare cu modificarea 

impune eliminarea 

art. 212 alin. (3) - (6) se 
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procurorului ori din oficiu, 
poate dispune înlocuirea 

arestului la domiciliu sau a 
are

-

consiliu în termen de 5 zile de 
la înregistrarea propunerii sau a 
cererii, comunicând 

termenul fixat.

cel mult 24 de ore de la 
solicitarea acestuia.

(12) Propunerea procurorului 

cererea inculpatului se 

ori din oficiu, poate dispune 
înlo
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propunerea sau cererea în lipsa 

dreptul de a depune concluzii 
scrise, care sunt prezentate 

înainte de expirarea termenului 

propunerii sau a cererii.

penale, s-a impus inculpatului 

încheiere, la fiecare 60 de zile, 

determinat stabilirea acestei 

înlocuirea ori încetarea ei.

de consiliu, prin încheiere, în 



435

procurorul au dreptul de a 
depune concluzii scrise, care 

termenului de verificare stabilit 

869.

(2)

de inculpat,

la alin. (1).

113. La articolul 216,  alineatul 

„(2)

poate dis
controlului judiciar 

alin.(1).”

Nemodificat

870.

face pe numele inculpatului, 
prin depunerea unei sume de 

organului judiciar, ori prin 

mobiliare ori imobiliare, în 
limita unei sume de bani 
determinate, în favoarea 

114. Articolul 217  va avea 

„Art.217.-

pe numele inculpatului, prin 
depunerea unei sume de bani 

organului judiciar, ori prin 

mobiliare ori imobiliare, în limita 
unei sume de bani determinate, în 

Nemodificat

Texte identice
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871.

ale 
acestuia.

acestuia.

Nemodificat Texte identice

872.
inculpatu

respectarea uneia ori mai 

(2). 
-

(3) Pe perio

poate impune respectarea uneia ori 

- (13)
or.

respectarea uneia ori mai 

- (9)

Texte identice

873.
participarea inculpatului la 

(3).

participarea inculpatului la
Nemodificat Texte identice

874. Nemodificat .
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a
arestului la domiciliu sau a 

(12).

liu sau a 

(9).

875.

r

Nemodificat Texte identice

876.

s-

pentru repararea pagubelor 

cheltuielilor judiciare sau a 
amenzii. 

-a

pentru repararea pagubelor 

cheltuielilor judiciare sau a 
amenzii.

Nemodificat Texte identice

877. (8) 

sesizarea procurorului ori la 

.
-(7) se 

.

(8) În cazul în care dispune o 
,

tituirea 
.

Nemodificat
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(9)

inculpatului.

(10) Împotriva încheierii 

procurorul pot formula 

termen de 48 de ore de la 
comunicare.

procur

dreptul de a depune concluzii 

878. (12) În cazul în care pe durata 

rea-

(9) În cazul în care pe durata 

-

Nemodificat Texte identice
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pentru care s-a dispus punerea 

oficiu, poate dispune înlocuirea 

arestului la domiciliu sau a 

-a dispus 

procurorului ori din oficiu, poate 

.”

879.
alineatul (3) se introduce un nou 
alinea
cuprins:
„(4) -a

medi

solicita revocarea sau înlocuirea 

Nemodificat

„(4) -a

solicita revocarea sau înlocuirea 

referirea la persoana 

copy/paste
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persoana nu poate ori 

un proces-verbal.” 
semneze, se va încheia un 
proces-verbal.”

880. Art. 220

(2)

conform alin. 
(1), dispune citarea 
inculpatului. Audierea 
inculpatului este obligatorie 

termenul fixat.

un nou punct, pct. 1151, cu 

La articolul 220 alineatul (2) 
va avea

sesizat conform alin. 
(1), dispune citarea inculpatului. 
Audierea inculpatului este 

881.
alineatul (3) se introduce un nou 

cuprins:
„(4)

Nemodificat

882.
arestului la domiciliu
(2) Pe durata arestului la 

117. La articolul 221 alineatul 

cuprins:

Nemodificat
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domiciliu, inculpatul are

orice alte 
persoane care nu locuiesc în 

.

„b)

persoane stabilite de organul 
judiciar.”

883.

(7) În cazuri urgente, pentru 
motive întemeiate, inculpatul 

preliminar

organul sau autoritatea 
desemnate cu supravegherea sa 

118. La articolul 221, alineatul 

„(7) În cazuri urgente, pentru 
motive întemeiate, inculpatul 

,

pe durata 
de
informând imediat despre aceasta 

Nemodificat

884. 119. La articolul 222
alineatul (10) se introduce un 

Nemodificat
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nou alineat, alin.(11), cu 

„(11)
(4)-

885.
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(3), 
cuprins:
„(3)

Nemodificat

886.

arestat preventiv

121. Articolul 228  va avea 
uprins:

„Art.228.-

preventiv

inculpatului i se aduc la 

care s-a dispus arestarea 

Nemodificat

887. -a (2) -a -a - referirea la persoana 

copy/paste
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dreptul de 

a solicita revocarea sau 

în care nu

va încheia un proces-verbal.

solicita revocarea sau înlocuirea 

un proces-verbal.

dreptul de a solicita revocarea 

semneze, se va încheia un 
proces-verbal.

888. (1) I

un membru al familiei 

d

-un proces-
verbal.

(3)

ins

membru al familiei inculpatului 

-un proces-
verbal.

Nemodificat Texte identice

889. (2)
într-
inculpatul are dreptul de a 

(4)
într-

(4)
într-

Texte identice
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pers
(1) despre locul unde este 

personal sau de a solicita 

ute la alin.(1) despre locul 

personal sau de a solicita 

. (3) despre 

890. (3) (5) .(2) (5) .(4) Texte identice

891. (4)

alin.
consemna într-un proces-verbal 
modul în care s-a realizat 

(6)

.(2)
(3) -
un proces-verbal modul în care s-a
realizat încuno

6)

. (2) -
(5),
într-un proces-verbal modul în 
care s-
Autor: Comisia ju

Texte identice

892. (5) Inculpatului arestat 
preventiv nu i se poate refuza 
exercitarea dreptului de a face 

pentru motive temeinice, care 
-

verbal întocmit potrivit alin. 
(4).

(7) Inculpatului arestat preventiv 
nu i se poate refuza exercitarea 
dreptului de a face personal 

motive temeinice, care se 
-verbal, 

întocmit potrivit alin.(4).”

(7) Inculpatului arestat preventiv 
nu i se poate refuza exercitarea 
dreptului de a face personal 

motive temeinice, care se 
-verbal 

întocmit potrivit alin. (6).”

Texte identice

Se face trimitere 
la alineatul (4) 

nici un fel de 
proces verbal, ca 
atare trebuie 
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clarificat locul 
trimiterii 
Deputat Márton 
Árpád

- alin. 4, a devenit, ca 

întregului articol, alin. 6.

893.
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(41

cuprins:
„(41)Mandatul de arestare poate fi 

Nemodificat

894.

Art. 231: Executarea 
mandatului de arestare 

inculpatului

exemplare originale ale 
mandatului emis se 

123. Articolul 231  va avea 

„Art.231.- Executarea 
mandatului de arestare 

inculpatului

inculpat
originale ale mandatului emis se 

de 

inculpatului, în vederea 

Nemodificat
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În cazul în care 
inculpatul nu are domiciliul sau 

organ

895. (2) Mandatul de arestare poate fi 

un document scris în con

Nemodificat

896.

dispuse în raport de datele de
identificare ale persoanei existente 

materiale sesizate.

Nemodificat

897. (2) (4) Nemodificat
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în cel mult 24 de ore la 

caz, la j

dosarul cauzei.

exemplar al acestuia, într-una din 
sau 

alin.(2),

dosarul cauzei.

898. (3)
mandatului de arestare 

reprezentantului legal al 

(5)

învoirea reprezentantului legal al 

Nemodificat Texte identice

899. (4) În cazul în care arestarea (6) În cazul în care arestarea Nemodificat Texte identice
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ate, 
inculpatul este prezentat, la 
încetarea acestor motive, 

sau stare de necesitate, inculpatul 
este prezentat, la încetarea acestor 

i, 

dosarul cauzei.

900. (5)

inculpatului conform art. 225 

inculpatului în contextul 

motivelor avute în vedere la 

concluziilor procurorului, 

sau înlocuirea acesteia cu una 

(4) 
lit. b)-

(7)

inculpatului conform art.225 

motivelor avute în vedere la luarea 

înlocuirea acesteia cu una dintre 

art.202 alin.(4), lit. b) -
punerea în libertate a inculpatului, 

Nemodificat
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te

901.
a inculpatului în procedura de 

(1) se poate 

124. La articolul 238, alineatul 

„(2)

de lege. În acest caz, mandatul 

completului.”

Nemodificat

902.
reventive a 

alin. (1) curg de la data 

în cazul când
în stare de arest preventiv, sau
de la data punerii în executare a 

s-

125. La articolul 239, alineatul 

„(2)

arest preventiv, de la data punerii 

-a dispus 
în procedura 

Nemodificat

(2)

arest preventiv, de 
la data punerii în executare a 

-a

- reformulare 
pentru 
claritatea 
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903. Art. 240: Tratamentul medical 

(1) În cazul în care, pe baza 

e dispune 
efectuarea tratamentului sub 

determinat luarea acestei 

126. La articolul 240, alineatul 

„Art.240.- (1) În cazul în care pe 

nale a Penitenciarelor, 

dispune efectuarea tratamentului 

Motivele care au determinat luarea 

acestei proceduri,

Nemodificat

904. Art. 241: Încetarea de drept a 

d) când s-a împlinit durata 

preventive în cursul 

127. La articolul 241 alineatul 

cuprins:

„d) în alte cazuri anume 
;”

Nemodificat
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art. 239 alin. (1);

905. e) când au expirat termenele 

în acest termen;
-a împlinit 

g) în alte cazuri anume 

128. La articolul 241 alineatul 
(1), literele e) -

Nemodificat

906.
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11

cuprins:
„(11)

drept:

Nemodificat

907. a) Nemodificat

908. b) Nemodificat
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909.

(5) Cererea de revocare sau 
înlo

în cursul 

sau
iar în 

termen de 3 zile de la data 
.

130. La articolul 242, alineatele 

cuprins:

„(5) Cererea de revocare sau 

de dreptur

sau
.

Nemodificat

910.

cererii 
preventive,

dispune citarea inculpatului.

……………………………………
(7)

data de 

citarea inculpatului.

Nemodificat

911. (8) Când inculpatul este 
de 

(8) Când inculpatul este prezent, Nemodificat
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preventive
ascultarea acestuia asupra 
tuturor motivelor pe care se 

unui avocat ales sau numit din 

a fost legal citat, dar numai în 

cuvântul pentru a pune 
concluzii.

tuturor motivelor pe care se 

unui avocat ales sau numit din 

în lipsa inculpatului, atunci când 

legal citat sau când, din cauza 

necesitate, nu poate fi adus, dar 

cuvântul pentru a pune concluzii.”

912.

(4) Când s-

f

persoana în îngrijirea ori 

minorul

te 

131. La articolul 243, alineatul 

„(4) Când s-
ui minor, 

minorul.”

Nemodificat
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-ar reveni 

913.

ale de 

(1) Procurorul, în cursul 

cererea procurorului, în 

ri

pericol concret de ascundere, 

sustragere 
bunurilor care pot face obiectul 

pedepsei amenzii sau a 
cheltuielilor judiciare ori a 

132. Articolul 249  va avea 

„Art.249.-
luare

procurorului, în procedura de 

pentru a evita ascunderea, 

sustragerea
bunurilor care pot face obiectul 

sau al 
ori care pot 

servi la garanta
pedepsei amenzii sau a 
cheltuielilor judiciare ori a 

Nemodificat
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914.
constau în indisponibilizarea 
unor bunuri mobile sau 
imobile, prin instituirea unui 
sechestru asupra acestora.

în indisponibilizarea unor bunuri 
mobile sau imobile, prin 
instituirea unui sechestru asupra 
acestora.

Nemodificat Texte identice

915. în 

pentru 
pedepsei amenzii se pot lua 
numai asupra bunurilor 
suspectului sau inculpatului.

amenzii se pot lua numai asupra 
bunurilor suspectului sau 
inculpatului.

Nemodificat

916.
vederea 

cheltuielilor judiciare se pot 
lua asupra bunurilor 
suspectului sau inculpatului 
ale persoanei responsabile 

lorii probabile 
a acestora.

vederea sau
se pot lua 

asupra bunurilor suspectului sau 
inculpatului ori ale altor persoane
în proprietatea sau posesia 

fi confiscate.

Nemodificat

917. în 

cheltuielilor judiciare se pot lua 

Nemodificat
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asupra bunurilor suspectului 

responsabile c

acestora.

918. (5)
(4) se pot lua, 

(1) pot folosi 

(6)
la alin.(5) se pot lua, în cursul 

civile.

Nemodificat

919. (6)

obligatorii în cazul în care 
pers

ori în 

de lege.

(7) Nemodificat

920. (7) Nu pot fi sechestrate bunuri 

persoane de drept public, 

(8) Nu pot fi sechestrate bunuri 

persoane de drept public nici 

Nemodificat
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precum nici exceptate de lege. bunurile exceptate de lege.”

921.
introduc 4 noi articole, art. 2521

- 2524

„Art.2521.- Cazuri speciale de 
valorificare a bunurilor mobile 
sechestrate
(1) În cursul procesului penal, 

sechestrul poate d
valorificarea bunurilor mobile 
sechestrate, la cererea 
proprietarului bunurilor sau atunci 

Nemodificat

922. (2) În cursul procesului penal, 

exi
-a

Nemodificat

923. a) atunci când în termen de 1 an 
de zile de la data instituirii 
sechestrului, valoarea bunurilor 
sechestrate s-a diminuat în mod 

Nemodificat
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40% în raport cu cea de la 

asiguratorii. 

924. b)

-a
aplicat asupra unor animale sau 

Nemodificat

925. c) atunci când sechestrul 
-a aplicat asupra 

produselor inflamabile sau 
petroliere;

Nemodificat

926. d) atunci când sechestrul 
-a aplicat asupra unor 

valoarea bunului.

Nemodificat

927. (3) În cursul procesului penal, 
unei 

sunt îndeplinite cumulativ 

Nemodificat
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valorificarea nu se poate face 
potrivit alin.(2), autovehiculele 

-a instituit 

valo

928. a) atunci când acestea au fost 
folosite, în orice mod, la 

Nemodificat

929. b)

1 an 
sau mai mare.

Nemodificat

930. (4) Sumele de bani rezultate din 
valorificarea bunurilor mobile 

se 

suspectului, inculpatului sau al 
persoanei responsabile civilmente, 

iar 
care a dispus sechestrul. 
Prevederile art.252 alin.(8) 
referitoare la depunerea recipisei 

Nemodificat

931. (5) Sumele de bani rezultate din 
valorificarea bunurilor mobile 

Nemodificat
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inculpatului sau al persoanei 

caz, într-un cont special constituit 

organului judiciar care a dispus 
sechestrul. Prevederile art. 252 
alin. (8) referitoare la depunerea 

932. Art.2522.- Valorificarea 
bunurilor mobile sechestrate în 

proprietar

bunurilor  mobile sechestrate, îl 

de valorificare a bunurilor 

Nemodificat

933. (

poate fi mai scurt de 10 zile, la 

Nemodificat
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a fost desemnat unul. Participarea 
procurorului este obligatorie.

934.

cereri legate de 

1 alin.(2). 

Nemodificat

935. (4) Împotriva încheierii 

de la insta

Nemodificat



462

10 zile. 

936.
curge de la comunicare pentru 

la data
de încheiere în cazul altor 
persoane interesate.

Nemodificat

937.

valorificarea bunurilor mobile 
sechestrate. Procurorul poate face 

propunerea de valorificare a 
bunurilor mobile sechestrate.

Nemodificat

938.
alin.(4) este suspens
executare. Judecarea cauzei se 

Nemodificat

939. Art.2523.- Valorificarea 
bunurilor mobile sechestrate în 

Nemodificat
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sau a custodelui, poate dispune  

mobile sechestrate. În acest scop, 

termen, care nu poate fi mai scurt 
de 10 zile, la care sunt citate în 

atunci când a fost desemnat unul. 
Participarea procurorului este 
obligatorie.

940. (2) La termenul fixat, se pune în 

consiliu, valorificarea bunurilor 

procedurii.

Nemodificat

941.
m

Nemodificat
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942. Art.2524 . - Contestarea   
modului de valorificare a 
bunurilor mobile sechestrate
(1) Împotriva modului de aducerea 
la îndeplinire a încheierii 

2 alin.(3) sau a 

valorificare a bunurilor mobile 
2

alin.(7) sau art.2523 alin.(3), 
suspectul sau inculpatul, partea 

custodele, 

în cursul procesului penal,  

Nemodificat

943.
alin.(1) se face în termen de 15 
zile de la îndeplinirea actului 
contestat.

Nemodificat

944. Nemodificat
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945.
-

aducere la îndeplinire a încheierii 

valorificare a bunurilor mobile 

poate face 
civile.”

Nemodificat

946.

Art. 253: Procesul-verbal de 

sechestrul încheie un proces-
verbal despre toate actele 
efectuate potrivit art. 252, 

sechestrate, cu indicarea valorii 
lor. În procesul-

-a
aplicat sechestru. De asemenea, 

suspectului sau inculpatului ori 

134. Articolului 253  va avea 

„Art.253.- Procesul-verbal de 

sechestrul 
încheie un proces-verbal despre 
toate actele efectuate potrivit 

bunurile sechestrate, cu indicarea 
valorii lor. În procesul-verbal se 

49 alin.(7)
-a aplicat 

sechestru. De asemenea, se 

suspectului sau inculpatului ori ale 

Nemodificat

(1) Organul care ap
sechestrul încheie un proces-
verbal despre toate actele 
efectuate potrivit art.252, 

sechestrate, cu indicarea valorii 
lor. În procesul-
bunurile exceptate de lege de la 

art.249 alin.(8)
-a aplicat 

sechestru. De asemenea, se 

suspectului sau inculpatului ori 

Texte identice
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altor persoane interesate.
interesate.

altor persoane interesate.

947. (2) În procesul- Nemodificat

948. a) pot solicita valorificarea 
bunului sau bunurilor sechestrate, 
în temeiul art. 2521 alin. (1);

Nemodificat

949. b) în cursul procesului penal, 

-a instituit 

1 alin. (2).

Nemodificat

950. (2) Un exemplar al procesului-

-a aplicat sechestrul, iar 
în lipsa acesteia, celor cu care 

portarului sau celui care în mod 

(3) Un exemplar al procesului-

s-a aplicat sechestrul, iar în lipsa 
acesteia, celor cu care loc
administratorului, portarului sau 

Nemodificat
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vecin. În cazul când o parte din 
bunuri sau totalitatea lor au fost 

acestuia o copie de pe 
procesul-verbal. Un exemplar 

judiciar care a dispus luarea 

de 24 de ore de la încheierea 
procesului-verbal.

când o parte din bunuri sau 
totalitatea lor au fost predate unui 

de pe procesul-verbal. Un 

organului judiciar care a dispus 

termen de 24 de ore de la 
încheierea procesului-verbal.

951. (3) Pentru bunurile imobile 
sechestrate, procurorul, 

re a dispus 
instituirea sechestrului cere 
organului competent luarea 

asupra 
bunurilor sechestrate, anexând 

încheierea prin care s-a dispus 

procesului-verbal de sechestru.

(4) Pentru bunurile imobile 
sechestrate, procurorul, 

dispus instituirea sechestrului cere 
organului competent notarea 

asupra bunurilor 
sechestrate, anexând copie de pe 

ierea prin care 
s-
exemplar al procesului-verbal de 
sechestru.

Nemodificat

952.

dispunerea înscrierii ipotecare 
asupra bunurilor mobile.”

Nemodificat

953. 135. La articolul 257, alineatele Nemodificat
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Art. 257: Modul de citare
(2)

procedurali ai organelor 
judiciare sau prin orice alt 
salariat al acestora, prin 

comunitare ori prin serviciul 
po

cuprins:
„

procedurali ai organelor judiciare 
sau prin orice alt salariat al 

locale
de curierat.

954.

electronice sau prin orice alt 
sistem de mesagerie 

în cazul în care 
organul judiciar are 
mijloacele tehnice pentru a 

.

prin orice alt sistem de mesagerie 
cu acordul persoanei 

citate.

Nemodificat

955. (6) Minorul 
în 

plic închis, prin intermediul 

lucru nu este posibil.

de 16 ani va fi citat, prin 

t
care acest lucru nu este posibil.”

Nemodificat

956.
alineatul (7) se introduce un nou 

Nemodificat
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cuprins:
„
procedurale se fac în plic închis, 

prioritate.”

957.
Art. 259: Locul de citare

la
sediul organului judiciar care 
a emis-o.

137. La articolul 259, alineatul 

nici adresa 

trebuie

Nemodificat

958. a) Nemodificat

959. b)

acestuia;

Nemodificat

960. c) numele, prenumele 

espectiv sediul celui 
citat;

Nemodificat

961. d) Nemodificat
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denumirea organului judiciar pe 

962. e)

cita

Nemodificat

963. f)
de organul judiciar care a emis 

judiciar pentru a i se comunica 

Nemodificat

964. g)
des

împlinirea acestui termen;

Nemodificat

965. h) Nemodificat

966. 138. La artic
alineatul (7) se introduce un nou 
alineat, alin.(71

cuprins:
„(71)
din care fac parte, prin 
comandantul acesteia.”

Nemodificat
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967.
alineatul (12) se introduce un 
nou alineat, alin.(13), cu 

„(13) Citarea prin intermediul 

coordonatele care au fost indicate 
în acest scop organului judiciar de 

reprezentantul ei.”

Nemodificat

968.

sau, 
primind-

primire
o las

citat ori, în cazul refuzului de 

, încheind 
despre aceasta proces-verbal.

140. La articolul 260, alineatul 

„(2)

va
destinatarului o 

, încheind un proces-
verbal cu privire la 

Nemodificat

969. a) Nemodificat

970. b) Nemodificat
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acestuia;

971. c) Nemodificat

972. d)

denumirea organului judiciar pe 

indicarea sediului acestuia;

Nemodificat

973. e) Nemodificat

974. f) ului stabilit 
de organul judiciar care a emis 

judiciar pentru a i se comunica 

Nemodificat

975. g)

comunicarea 

împlinirea acestui termen;

Nemodificat
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976. h) Nemodificat

977.
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(21

cuprins:
„(21)

semneze dovada de primire, 

proces-verbal.”

Nemodificat

978. 142. La articolul 
alineatul (6) se introduce un nou 

cuprins:
„(7)
potrivit art.257 alin.(5), persoana 

un proces-verbal.”

Nemodificat

979.
altor persoane
(4)

pentru a-

143. La articolul 261, alineatul 

„(4)

-i înmâna 
c nu

Nemodificat
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nu se
poate ajunge la înmânare,

locu ,
încheind proces-verbal.

poate
o

980. a) Nemodificat

981. b)

acestuia;

Nemodificat

982. c) Nemodificat

983. d)
cu care se fac
denumirea organului judiciar pe 

indicarea sediului acestuia;

Nemodificat

984. e) Nemodificat

985. f)
de organul judiciar care a emis 

Nemodificat
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judiciar pentru a i se comunica 

986. g)

teriorul 

împlinirea acestui termen;

Nemodificat

987. h) Nemodificat

988.
nu se poate face, deoarece 
imobilul a fost demolat, a 
devenit nelocuibil sau de 

imobilul respectiv, agentul 
-verbal 

constatate, pe care îl trimite 
organului judiciar care a dispus 
citarea.

144. La articolul 261, alineatul Nemodificat

989.
introduce un nou articol, 
art.2611

Nemodificat
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„Art.2611.- Imposibilitatea de a 

poate face, deoarece imobilul nu 

imobilul respectiv, sau atunci când 

-verbal care 

pe care îl trimite organului judiciar 
care a dispus citarea.”

990.
procesul-verbal de predare a 

(2) Ori de câte ori cu prilejul 
sau

se încheie un proces-verbal, 
acesta va cuprinde în mod 
co

(1).

146. La articolul 262,  alineatul 

„(2) Ori de câte ori, cu prilejul 
sau transmiterii 

electronice a
încheie un proces-verbal, acesta va 
cupri

alt sistem de mesagerie 
-verbal se 

dovada transmiterii acesteia.”

Nemodificat
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991.

Art. 263: Incidente privind 
citarea
(1) Orice neregularitate cu
privire la citare nu
considerare în cazul în care

s-a produs neregularitatea nu a 
invocat-o tor 

termen ea a fost

(2)
citate, neregularitatea privind 
procedura de citare a acesteia

oficiu, numai la termenul 
la care ea s-a produs.

147.

„Art.263.- Incidente privind 
citarea
(1)
neregularitatea cu privire la 

la care s-a produs neregularitatea o
la

care este ,

-se în mod 
.

(2)

obligatorie, neregularitatea 
privind procedura de citare a unei

celelalte
ori din oficiu, numai la termenul la 
care ea s-a produs.”

Nemodificat

992. Art. 266: Executarea 
mandatului de aducere
(1) Mandatul de aducere se

mandatului transmite mandatul 

148. La articolul 266,  alineatul 

„(1) Mandatul de aducere se 
organele de

cercetare
organele de ordine 

Nemodificat
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persoanei pentru care acesta a 

dat 

mandatului transmite mandatul 
persoanei pentru care acesta a fost 

993. 149. La articolul 267 se 
introduce o denumire 

cuprins:
„Accesul la bazele electronice de 
date”

Nemodificat

994. 150. La articolul 275 alineatul 

„d)

Nemodificat

995.
Art. 276: Plata cheltuielilor 

(1) În caz de condamnare, 

151. La articolul 276, alineatele 

cuprins:
„Art.276.- (1) În caz de 
condamnare, 

aplicarea pedepsei sau 

Nemodificat



479

s-

acestea.
-a admis 

lile 

……………………………………

996.

asupra cheltuielilor la cererea

(3) În c

mediere ori 

dispune asupra 
cheltuielilor 

Nemodificat

997. Art. 283: Abateri judiciare

la 5.000 lei:

152. La articolul 283 alineatul Nemodificat
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998.

ra, martori, 

152 alin. (3) de 

informatice sau financiare;

153. La articolul 283 alineatul 

cuprins:

„o)

.152 
alin.(5) 

informatice sau financiare;”

153. La articolul 283 alineatul 

352 alin. (9) 
sau art. 359.

Nemodificat

- art. 352 alin. 9 prevede 

difuzarea, prin mijloace 
scrise sau audiovizuale, 
de texte, desene, 
fotografii sau imagini de 

identitatea persoanei 

civilmente sau a 

999. Art. 284: Procedura privitoare 154. Articolul 284 va avea 
rins:

„Art.284.- (1) Amenda se 

Nemodificat Texte identice
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1000. (2) Persoana a
cere scutirea ori 
reducerea amenzii. Cererea de 
scutire sau de reducere se 
poate face în termen de 10 zile 

ori a încheierii de amendare.

(2)
cere anularea ori reducerea 
amenzii. Cererea de anulare sau 
de reducere se poate face în 
termen de 10 zile de la 

încheierii de amendare.

Nemodificat

1001.

scutirea sau reducerea amenzii.

(3)

sa,

apreciind, dispune anularea sau 
reducerea amenzii.

-a putut 

, poate dispune anularea 
sau reducerea amenzii.

- procedura amenzii nu 

- Senatul a adoptat 

amenzii aplicate de 

(alin. 3); dintr-o eroare 

restul textelor.

1002. (4) Cererea de scutire sau de 
reducere a amenzii aplicate 

de un alt procuror, prin 
.

(4) Cererea de anulare sau de 
reducere a amenzii, aplicate prin 

, prin încheiere.

Nemodificat

1003. (5) Cererea de scutire sau de 
reducere a amenzii aplicate 
prin încheiere va fi solu
de un alt complet ,
prin încheiere.

(5) Cererea de anulare sau de 
reducere a amenzii, aplicate prin 
încheiere,
alt complet, prin încheiere.”

(5) Cererea de anulare sau de 
reducere a amenzii aplicate prin 
încheier
alt
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un alt
complet, prin încheiere.

1004. Art. 286: Actele organelor de 

(3) n act 

temeiului de drept pe actul în 

155. La articolul 286, alineatul Nemodificat

1005. Art. 286: Actele organelor de 

(4) Organele de cercetare 

(2) se 

156. La articolul 286,  alineatul 
(4)

„(4)

Nemodificat

(4) Organele de cercetare 

asupra

propuneri prin referat. 

-

procesuale”, nu 

- la alin. 1: 
„procurorul 
dispune asupra 

procesuale …”

1006.
Art. 288: Modurile de sesizare
(2) Când, potrivit legii, punerea 

face numai la plângerea 

157. La articolul 288, alineatul 

„(2) Când, potrivit legii, punerea 

Nemodificat
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soana 
la cererea 

ori cu 

de lege, 
poate începe în lipsa acestora.

acestora.

de lege ori cu autorizarea 
organului

1007.
Art. 289: Plângerea

p

158. La articolul 289, alineatul 

„(2)

codul numeric personal, calitatea 
ori,

pentru persoane juridice, 
denumirea, sediul, codul unic de 
înregistrare, codul de 

înmatriculare în registrul 

contul bancar, indicarea 
reprezentantului legal sau 

descrierea faptei 

Nemodificat
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cunoscute.”

1008.

de alte persoane

conducere într-o unitate 

în acea unitate a

este 

159. Articolul 291  va avea 

„Art.291.-
ucere 

(1)
conducere în cadrul unei 

publice sau în cadrul altor 

publice sau altor persoane 
juridice de drept public, precum 

cu atri
control, care în exercitarea 

sunt 
obligate

urmele 

Nemodificat

1009. (2)
un serviciu de interes public 

Nemodificat
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supravegherii acestora cu privire 
la îndeplinirea respectivului 
serviciu de interes public, care în 

1010. Art. 293: Constatarea 

flagrante organele de ordine 

întocmesc un proces-verbal, în 

aspectele c

procurorului.

prezentate în scris, corpul 

înscrisurile ridicate cu ocazia 

159 se introduce 
un punct nou, pct. 1591, cu 

1591. La articolul 293

proces-verbal, în care 

organului de 
.

prezentate în scris, corpul delict, 

înscrisurile ridicate cu ocazia 

organului de 

- nu se impune în 

actele/obiectele 

procurorului;
sintagma 
„organului de 

caz, organelor de 

procurorului în 

regulile de 
efectuare/suprav
eghere a 
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procurorului. .

1011.

verificarea 

48 alin. (2)

competent.

160. La articolul 294, alineatele 

cuprins:
„Art.294.- (1) La primirea 

58 alin. (3)

competent.

Nemodificat

1012. actul de 
sesizare

de lege ori descrierea faptei în 
actul de sesizare este 

mpleteze 
actul de sesizare.

(2) plângerea 

lege, ori descrierea faptei este 
se 

elementelor care lipsesc.

Nemodificat

1013. (3) sesizarea nu (3) Atunci când sesizarea 
legale de 

admisibilitate, dar din cuprinsul 
acesteia 

Nemodificat
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acesteia
cazurile de împiedicare a 

la art. 16 alin. (1), 
organul

clasare.

cazurile de împiedicare a 

organele
,

clasare.”

1014.
introduce un nou articol, 
art.2941, cu urm
„Art.2941.- Efectuarea de 

prealabile pentru începerea 

alabile.

Nemodificat

1015. (2)
alin.(1), parchetul 

un referat 
-a

cuprinde rezultatele verific

alin.(1), parchetul u

un 
referat întocmit de procurorul 

-
lucrarea, care va cuprinde 

- reformulare 
pentru claritatea 
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care autorizarea 
prealabila sau îndeplinirea unei
alte

cu 
privire la care
autorizarea prealabila sau 
îndeplinirea altei 
prealabile.

1016.

), prin derogare 
de la prevederile prezentului cod, 

(3)  Se elimina. -
din textul adoptat se 
Senat.
- textul fusese 
introdus întrucât 

CPP nu erau 
corelate cu 

anumite categorii de 
persoane.
- în raport de 

de introducerea alin. 
(4) la ace
textul devine inutil.

1017. Art. 296: Termenul de 
introducere a plângerii 
prealabile

este un minor sau un incapabil, 
termenul de 3 luni curge de la 
data când persoana 

162. La articolul 296, alineatele 

cuprins:

un minor sau un incapabil, 
termenul de 3 luni curge de la data 
când a

Nemodificat
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a aflat 
ptei.

1018. (3) În cazul în care plângerea 

împotriva reprezentantului 
legal al acestora, termenul 

curge de la data 
numirii unui alt reprezentant 
legal.

(3) În cazul în care 
este reprezentantul legal al
persoanelor prev
alin.(2), termenul de 3 luni curge 
de la data numirii unui nou 
reprezentant legal.”

Nemodificat

1019. Art. 298: Procedura în cazul 

În caz 
contrar, organul de cercetare 

de clasare.

163. La articolul 298, alineatul 
s:

începe

î
clasare.”

Nemodificat

1020.
penale
(1) Când actul de sesizare 

164. Articolul 305  va avea 

„Art.305.- (1) Când actul de 

164. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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dintre cazurile care 

penale pre
alin. (1),

1021.
care 

286 alin. (2) lit. a)-c) .

(2)

1022.

ravegherea 

5 zile de la data începerii 

dosarul cauzei.

indicii rezonabile

pentru care s-a început 

suspect.

care

prealabile, efectuarea 

-

conferi persoanei 
suspectului certitudinea 

respectiv a  momentului 
din care este subiect de 

riza 

nu exista un act procesual 

dobândirea acestei 

-

irii penale in 
personam; de aceea, 
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Autor: Comisia j

categorii de persoane, 

NB: textele noi

agreate (adoptate cu 
unanimitate) de Comisia 

-
o eroare de întocmire a 
documentului final al 
Comisiei, amendamentele 

au fost supuse votului 
Plenului Senatului.

1023.

Art.

(1) Pentru realizarea obiectului 

ea 

administreze probele cu 
respectarea prevederilor art. 

punct nou, pct. 1641, cu 

1641. La articolul 306, alineatul 

(1) Pentru realizarea obiectului 

unilor

probele cu respectarea 

-
sem

în general, nu la 

cercetate.
- corelare cu alin 3 
(„organele de cercetare 

strâng

defavoarea suspectului 
ori inculpatului”)

1024. 165. La articolul 306, alineatul
(5) va avea urm torul cuprins,

alineatul (5) se 

- corelarea 
terminologiei cu 
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(5) Când organul de cercetare 

unor tehnici speciale de 
investigare, care pot fi 
autorizate ori dispuse, în faza 

care sunt obligatorii în cadrul 
acelei proceduri. Referatul este 

cu dosarul cauzei.

cuprins:
(5) Când organul de cercetare 

administrarea unor mijloace de 
metode 

speciale de supraveghere, care 
pot fi autorizate ori dispuse, în 

care sunt obligatorii în cadrul 
acelei proceduri. Referatul este 

dosarul cauzei.

138.

1025.

profesional al avocatului, nu sunt 
opozabile 

Nemodificat secretul 
confesional
este
reglementat în 
legea cultelor

1026.

necesare pentru identificarea 

Nemodificat
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extinse, potrivit Codului penal.”

1027.

Art. 308: Procedura 
anticipate a

probatoriului
(1)

procurorul poate 
sesiza

probatoriului.

166. Articolul 308  va avea 

„Art.308.- Procedura audierii 
anticipate

un 

în cur procurorul 

audierii anticipate a martorului.

Nemodificat

1028.

probei ori probelor,
dispunându-

principali.

dispunându-

Nemodificat

1029. (3) Participarea procurorului 
este obligatorie.

sau temeiuri noi, poate fi 

probatoriului, cu aplicarea 

(3) Participarea procurorului este 
obligatorie.”

Nemodificat Texte identice
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(1)-(3).

1030.

(1)

motive întemeiate de a crede

dintre cazurile de împiedicare 

167. La articolul 309, alineatul 

„Art.309.- (1)

de împied
alin.(1).”

Nemodificat

1031.

Art. 311

(1)

privire la participarea unor alte 
, care 

pot duce la schimbarea 

penale sau schimbarea 

un nou punct, pct. 1671, cu 

1671. La articolul 311, alineatul 
(1) va avea

la participarea unor alte persoane 

schimbarea
faptei, dispune extinderea 

- pronumele 
relativ „care” 

exclusiv la 

noi” sau la 
„alte 
persoane”)
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1032. Art. 311: Extinde
penale sau schimbarea 

care a dispus extinderea 

168. La articolul 311, alineatul 

informeze pe procuror cu privire 
, propunând, 

.”

Nemodificat

1033. (4) În cazul în care extinderea 
-a dispus cu 

privire la mai multe persoane, 

aceste persoane potrivit art. 
307.

169. La articolul 311, alineatul 169. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

1034.

Art. 315: Clasarea
(1) Clasarea se dispune când:

170. La articolul 315, alineatele 

cuprins:
„Art.315.- (1) Clasarea se 
dispune când:

Nemodificat

1035. a)
, întrucât nu sunt întrunite 

Nemodificat
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unul dintre cazurile 
;

1036. b) nu se poate pune în 

aceasta nu mai poate fi 

16 alin. (1).

b) zurile Nemodificat

1037. c)

alin.(8) al art.346.

c)

1038. (2)

la art. 286 alin.

(2) Nemodificat Texte identice

1039. ea
aceste 

termen de 30 de zile de la 

Nemodificat

1040. b) confiscarea sau restituirea 
bunurilor ridicate;

b) restituirea bunurilor ridicate sau 
;

Nemodificat
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1041.

speciale;

Nemodificat

1042. c) sesizarea 
competente cu privire la 
d
a unui înscris;

d) sesizarea 
cu

propunerea

Nemodificat

1043.

speciale î
mintale în vederea dispunerii 

Nemodificat

1044. d) cheltuielile judiciare; f) cheltuielile judiciare;” Nemodificat

1045.
alineatul (4) se introduce un nou 

cuprins:

Nemodificat
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propunerea organului de cercetare 

penale suspectului i-

art.307.”

1046.
clasare

ei

suspectului, inculpatului sau 
persoanelor interesate, care 
au solicitat comunicarea 

.

172. La articolul 316, alineatul 

„Art.316.- (1)

persoanei car
suspectului, inculpatului sau 
caz, altor persoane interesate. 

”

Nemodificat

1047.

(1)
pentru care legea prevede 
pedeapsa amenzii sau pedeapsa 
închisorii de cel mult 5 ani, 

raport de persoana 
inculpatului, de conduita 

173. Articolul 318  va avea 

„Art.318.-

care legea prevede pedeapsa 
amenzii sau pedeapsa închisorii de 
cel mult 7 ani, procurorul poate 

Nemodificat
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sau care s-ar fi putut produce 
de

eforturile depuse de inculpat 
pentru î

acestuia.

e produse sau 
care s-ar fi putut produce prin 

acesteia.

1048. (2) 

te de 
sesizarea camerei 
preliminare.

(2) Când autorul faptei este 
cunoscut, la aprecierea 
interesului public sunt avute în 

sau a inculpatului, conduita 

urarea sau 

.

Nemodificat

1049. (3) Procurorul dispune ca 
inculpatul
una sau mai multe dintre 

(3) Procurorul poate dispune,

sau a inculpatului, ca acesta

Nemodificat
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1050. a)

reparare a acesteia;

a) tei 

acesteia;

Nemodificat Texte identice

1051. b) Nemodificat Texte identice

1052.

scadente;
d)

persoana nu poate presta

c) Nemodificat
Texte identice

1053. e)
de consiliere derulat sau 
monitorizat de serviciul de 

.

d)
consiliere;

Nemodificat

1054. (4) În cazul în care procurorul 

la alin. (3), prin 

(4) În cazul în care procurorul 
dispune ca suspectul sau

p

Nemodificat
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fi îndeplinite, care nu poate fi 
mai mare de 6 luni.

îndeplinite, care nu poate fi mai 
mare de 6 luni sau de 9 luni 

acord de mediere încheiat cu 

.

1055. (5)

conform alin. (3) din prezentul 
-(4), 

î
la alin. (3) din prezentul articol 

dovezilor la procuror, precum 

alin.(2), pre

art.315 alin.(2) - (4), termenul 

nedepunerii dovezilor la procuror,

Nemodificat Texte identice

1056. (6) 

termen de 6 luni 
de la comunicarea 

,

posi

(6) În cazul neîndeplinirii cu 
rea-

,

Sarcina de a face dovada 

prezentarea motivelor de 
neîndeplinire a acestora revine
suspectului sau inculpatului. O

Nemodificat
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nu mai este 

1057. (7) Inculpatului 
persoane interesate, care au 

li o copie a
care 

procurorul a dispus 

(7) -a
dispus

în copie

suspectului, inculpatului sau 
persoane 

interesate.”

Nemodificat

1058.

Art. 321: Înaintarea dosarului 
privind pe inculpat

date suplimentare privitoare la 

ele în cursu

punctul 173 se introduc 
pct. 1731

1732,
1731. La articolul 321, alineatul  
(2),

suplimentare privitoare la 

acestea

1059.

Art. 326: Trimiterea cauzei la 
un alt parchet

1732. Articolul 326 se m

Art. 326:    Trimiterea cauzei la 
un alt parchet

-

principali, dar motivele 

în persoana lor;
- de altfel, a
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pericolul de tulburare a ordinii 
publice, procurorul general de 
la Parchetul de pe

procesual principal sau din 
oficiu, poate trimite cauza la un 
parchet egal în grad, 

aplicabile în mod 

procesuali principali, 
pericolul de tulburare a ordinii 
publice, procurorul general de la 

procesual principal sau din 
oficiu, poate trimite cauza la un 
parchet ega

face cerere în acest sens, 

motiv pentru care 

criteriu de luare a acestei 

1060. Art. 328: Cuprinsul 
rechizitoriului

i persoana pentru care s-

alin. (2), datele privitoare la 

cheltuielile judiciare, 

174. La articolul 328, alineatul 

„Art.328.- (1) Rechizitoriul se 

pentru care s-a efectuat 

Nemodificat

Art.328.- (1) Rechizitoriul 

pentru care s-a efectuat 

datele privitoare la fapt

- sintagmele 

sunt
incorecte/incomp

se efectue
se

- la aplicarea 
normelor privind 
verificarea 
rechizitoriului nu 
este relevant cine 
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Rechizitoriul este verificat sub 

de prim-procurorul parchetului 

general al parchetului de pe 

de acesta, 
verificarea se face de procurorul 
ierarhic superior. Când 

de un procuror de la Parchetul 

este verificat de procurorul-

de acesta, 

procurorul general al acestui 

înainte de expirarea duratei 
”

cauzei. Rechizitoriul este 

-procurorul 

procurorul general al parchetului 

când a fost întocmit de acesta, 
verificarea se face de procurorul 
ierarhic superior. Când a fost 
întocmit de un procuror de la 

rechizitoriul este verificat de 
procurorul-
a fost întocmit de acesta, 

procurorul general al acestui 

înainte de expirarea duratei 
”

cine a „întocmit 
rechizitoriul”.

1061.
penale în caz de restituire
(2) se

346 alin. (3) lit. a), reluarea se 

175. La articolul 334, alineatul 

alin.(3) lit.a), reluarea se dispune 

Nemodificat
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parchetului ori procurorul 

lege, numai atunci când 

completarea omisiunilor este 
te 

efectuate.

ori procurorul ierarhic superior 

este 

de 

efectuate.”

1062. Art. 335
Reluarea în caz de redeschidere 

împrejurarea pe care se 
întemeia clasarea, procurorul 

176. La articolul 335, alineatele 
(2) -
cuprins:

pe care se întemeia clasarea, 
procurorul 

penale.

Nemodificat

1063. (3) 
-a

îndeplinit cu rea-
ite conform art. 

(3) Când
-a îndeplinit 

cu rea-
stabilite conform art. 318 

ord

- evitarea 
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1064. (3)
conform alin. (1) 

de cel mult 3 zile, sub 

inculpatului a procurorului,

procurorului de 
.

came

(4) În cazul în care s-a dispus 

(4)
penale

mult 

participarea procurorului 

prin care 
s-a dispus redeschiderea 

. Încheierea 

Nemodificat
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1065.
alineatul (4) se introduce un 
alineat nou, alin.(5), cu 

„(5) În cazul în care s-a dispus 

Nemodificat

1066. Art. 339: Plângerea împotriva 
actelor procurorului

când acestea au fost dispuse 
prin rechizitoriu, plângerea se 
face în termen de 20 de zile de 
la comunicarea copiei actului 
prin care s-

178. La articolul 339, alineatul 

plângerea se face în termen de 20 
de zile de la comunicarea copiei 
actului prin care s-a dispus 

Nemodificat

1067. 179. Articolul 341  va avea Nemodificat
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„Art.341.-

(1)

Plângerea 

judiciar competent.

1068.

, care este 
comunicat petentului,

pot depune note scrise, 

plângerii.

plânge
care pot depune note scrise cu 
privire la admisibilitatea ori 
temeinicia plângerii. Petentului i 
se va comunica termenul de 

ridica excep

Nemodificat

1069. (3) Procurorul, în termen de cel 
mult 3 zile de la primirea 

(3) Procurorul, în termen de cel 
mult 3 zile de la primirea 

Nemodificat Texe identice
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rul
cauzei.

1070.
ror, 

competente.

Nemodificat

1071.
prelimi
plângerii prin încheiere 

, putând dispune 

a) respinge plângerea, ca 

,

b) admite plângerea, 

trimite motivat cauza la 
procuror pentru a începe ori, 

c) admite plângerea, 

plângerii prin încheiere motiv

participarea petentului, a 

Nemodificat
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dispune înce
când probele existente la 

administrate;
d)

clasare atacate.

1072. (6) Încheierea prin care a fost (6) În cauzele în care nu s-a

:

Nemodificat lit. a), b), c) 
sunt preluate 
cu modficari 
de la alin. (5) 
din textul 
initial

1073. Nemodificat

1074.

cauza la procuror pentru a începe 
sau pentru a completa 

pentru 
completa 

Nemodificat

1075. Nemodificat
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clasare atacate

plângerea.

1076. (7)

organului competent.

(7) În cauzele în care s-a dispus Nemodificat

1077. Nemodificat

1078.
a

exclude probele nelegal 

–

Nemodificat

1079. a) respinge plângerea ca Nemodificat

1080. b) admite plângerea, 

trimite motivat cauza la 
procuror pentru a completa 

Nemodificat
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1081.

e pentru care 

când probele legal administrate 

dosarul spre repartizare 
aleatorie;

Nemodificat

1082.
i de 

mai grea pentru persoana care a 

Nemodificat

1083. (8) Încheierea prin care a s-a

d) este 

Nemodificat

1084.
pct.2 lit.c), în termen de 3 zile de 
la comunicarea încheierii, 

atea 

Nemodificat
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1085.

plângere este Înalta Curte de 

competent potrivit legii, care se 

putând dispune una dintre 

Nemodificat

1086. Nemodificat

1087. Nemodificat
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privire la legalitatea 

1088. (11) Probele care au fost excluse 
nu pot fi avute în vedere la 
judecarea în fond a cauzei.”

Nemodificat

1089.

Art. 342: Obiectul procedurii în 

Obiectul procedurii camerei 
preliminare îl constituie 

verificarea 

probelor ori 

180. Articolul 342  va avea 

„Art.342.- Obiectul procedurii în 

Obiectul procedurii camerei 
preliminare îl constituie 

meinicie a 
verificarea 

a

Nemodificat

Obiectul procedurii camerei 
preliminare îl constituie 
verificarea, 

, a

Autor: 

1090.

Art. 343: Durata procedurii în 

Durata procedurii în camera 
30

, dar nu 

181. Articolul 343  va avea 

„Art.343.- Durata procedurii în 
camera pr
Durata procedurii în camera 

60 de

Nemodificat
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.

1091.

înregistrarea 

în ac

182. Articolul 344  va avea 

„Art.344.-

rechizitoriu, dosarul se 

Nemodificat

1092.

cauzei, data la care va 

(2)

de complexitatea cauzei, termenul
,

dispunând citarea persoanei 

procurorului.

1093.

în plic 
sigilat,
prin agentul procedural al 

locului indicat de acestea 

(3)

traducere

la locul de 

care a solicitat comunicarea 
-

li-se,

(2)

inculpatului, la 

adres
adresa la care a solicitat 
comunicarea actelor de 

-i-se, 

procedurii în camera 
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pentru a fi citate. obiectul procedurii în camera 
-

Termenul este stabilit de 

cauzei, dar nu poate fi mai scurt 
de 20 de zile.

-

poate for
legalitatea 

.

ile 
cauzei, dar nu poate fi mai scurt 
de 20 de zile.

1094. (4) Inculpatului i se aduce la 

alin. (2) poate formula cereri 

poate angaja un avocat 
pentru a depune note scrise. 

poate depune notele scrise 

la alin. (2). În cazul în care

(4)

care acesta poate formula în scris 

mai scurt de 20 zile.

(3)

cauzei, termenul în care acesta 

exc
legalitatea

care nu poate fi mai 
scurt de 20 zile.
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avocat din oficiu, care poate 
depune note scrise cu cel 

(2).

1095. (5) 

.

prelimin
acoperirea omisiunilor în cel 

parchetului care a emis 
rechizitoriul.

(5) La expirarea termenelor 
(4),

parchetului cererile 

inculpat

ridicate din oficiu. Parchetul

de 10 zile de la comunicare.”

(4) La expirarea termenelor 
(2)

judec

din oficiu parchetului, care poate 

10 zile de la comunicare.

1096.

Art. 345: Procedura d

183. Articolul 345 va avea 

„Art.345.- Procedura de judec

Nemodificat

Art. 345 - Procedura în camera

.
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prin 
în camera 

de consiliu, participarea 

(1)
în camera 

de consiliu, cu participarea 
inculpatului, 

procurorului, care vor pune 
concluzii.

(1) -

asupra 
acestora, prin încheiere 

în camera de consiliu, 

expirarea 

alin. (4).

1097. (2) La termenul stabilit potrivit 

ridicate.

(2) La termenul stabilit potrivit 

pune în 

chestiunile referitoare la

a de 

.

(2)
actului de 

sesizare, în cazul în care 
–

multe probe administrate, 

rechizitoriul.

1098. (3) (3) În termen de 5 zile de la 
comunicare, procurorul
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(4) Probele administrate cu 

s
102.

cauzei.

1099. (5) Probele excluse nu pot fi 
avute în vedere la judecata în 
fond a cauzei.

(4) Probele excluse nu pot fi avute 
în vedere la judecata în fond a 
cauzei.

(4) Texte identice

1100.

(1)

probele au fost administrate în 
mod legal 

prin încheiere începerea 

184. Articolul 346 va avea 

„Art.346.-
(1)
în cursul ur
probele au fost administrate în 
mod 

cu respectarea legii, iar sesizarea 

dispune
prin încheiere începerea 

.

Nemodificat

prin
în camera 

inculpatului.

1101.

noi, care nu au putut fi invocate 

(2)

noi, care nu au putut fi invocate 

(2) -au formulat 

expirarea termenelor 



520

în procedura camerei 
preliminare.

în procedura camerei 
preliminare.

.

1102.

cauzei la parchet, prin 
dispune restituirea

cauzei la parchet, prin încheiere 
restituie cauza la

1103. a) în urm

care a emis rechizitoriul, în 

s-
acoperirea omisiunilor;

a) rechizitoriul este neregulat 
întocmit, iar neregularitatea atrage 
imposibilitatea 

;

a) rechizitoriul este neregulat 
întocmit, iar neregularitatea nu a 

neregularitatea 
atrage imposibilitatea stabilirii 
obiectului sau limitelor 
jud .

1104. b) toate probele din cursul 

prevederilor legale;

b) toate probele din cursul 

administrate 
prevederilor legale;

b) a exclus toate probele 
administrate în cursul 

;
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1105. c) probele legal administrate în c)

art. 345 alin. (3) ori nu

.

1106. c) d)

1107. (4) În cazul în care rechizitoriul 
e fapte sau 

persoanele pentru care 

(1).

(4) În cazul în care rechizitoriul 
multe fapte sau 

(4) În toate celelalte cazuri în
care a cons
ale actului de sesizare, a exclus 
una sau mai multe probe 

potrivit art. 280 – 282 actele de 

.
Au

1108. (5) 

toate probele din cursul 

acestea au fost administrate cu 

va dispune prin încheiere 
restituirea cauzei la parchet.

(5) Probele excluse nu pot fi 
avute în vedere la judecata în 
fond a cauzei.
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1109. (5)

una sau mai multe probe 

e

parchetului care a emis 
rechizitoriul. În termen de 24
de ore de la informare, 

(6) torul 

art.280 –

legii sau exclude una sau mai 
multe probe administrate cu 

dispune informarea 

a emis rechizitoriul. În termen 
de 5 zile de la informare, 

.

(6)

.

1110. (6) În cazul în care 

cererea de începere a
, ju

dispune 
prin încheiere începerea 

.

(7)

de ,

probele legal administrate în 
cursul u

.

(7)

1111. (7) În cazul în care (8)
p

(6) ori 
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la alin. (5)
începere a 

prin încheiere restituirea cauzei 
la parchet.
(8) Întocmirea minutei este 
obligatorie.

sau

pre dispune prin 
încheiere restituirea cauzei la 
parchet, iar procurorul care a 
efectuat sau a supravegheat 

de clasare nu se poate face 

p .

1112. (9) În cazul în care cauza a fost 

probele legal administrate în 

inculpatul nu va putea fi trimis 
din

cazului când, ulterior, vor fi fost 
descoperite probe noi care nu 

întocmirii rechizitoriului sau a 
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egale, a unora 
”

1113.

(1) Împotriva încheierii 
art. 346 

în termen de 3 
zile de la comunicare.

185. Articolul 347 va avea 

„Art.347.-
(1) În termen de 3 zile de la 
comunicarea încheierii 
la art.346 alin.(1),
inculpatul pot face 

la art.346 alin.(2) – (5).

Nemodificat

Art.347.-
(1) În termen de 3 zile de la 
comunicarea încheierii 

art.346 alin.(1),

u privire la modul 

la art.346 alin.(3) – (5).

1114.

ierarhic sup

potrivit legii.
competent, potrivit legii.

Nemodificat Texte identice

1115. (3) -345 se (3) Disp -346 se Nemodificat

1116. 186. Articolul 349 va avea Nemodificat Texte identice
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„Art.349.-

(1)

1117. (2)
cauza numai pe baza probelor 

suficiente pentru aflarea 

Nemodificat

1118. -
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Art. 351

contradictorialitatea

ale
acestea

asupra lor prin încheiere 

un nou punct, pct. 1861, cu 
rul cuprins:

La articolul 351 alineatul (2) 
va avea

sau 

asupra lor prin încheiere 

procesuali, 
prin urmare 
restul sunt 

- acestora –
dezacord 
gramatical

1119.

(7) În tot timpul cât judecata 

este public.

dosarului.

187. La articolul 352, alineatele 

actele dosarului.

Nemodificat

actele dosarului.

1120.
are îndatorirea de a aduce la 

soanelor ce 
îndatorirea de a aduce la 

Nemodificat
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procesului. 

1.000 lei la 10.000 lei, cu 

……………………………………

1121. (10) Toate actele dosarului, 

potrivit legii, sunt publice, cu 

procesuali.

(10)

.

Nemodificat

1122. (11) În cazul în care 

trecerea într-un alt grad de 
clasificare permiterea 
accesului la acestea

clasificate cuprinse în dosar sunt 

trecerea într-un alt grad de 
clasificare sau permiterea 
accesului la cele clasificate de

(11) În cazul în ca

trecerea într-un alt grad de 
clasificare sau permiterea 
accesului la cele clasificate de 

-

cuprinse în dosar
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1123.
nu
ori nu permite accesul la 

atului, 
acestea pot servi la aflarea 

în care sunt coroborate cu 

.

i
inculpatului, acestea nu pot servi 
la

.”

nu permite accesul la 

e, de 

pedepsei sau de amânare a 

-

pedepsei sunt tot 

urmare criteriile 
proba

cele dintr-
de condamnare
- corelare cu 

procesuale; 

pedepsei sunt tot 

constatarea 
or

1124.

Art. 353: Citarea la 
articolului 353  va avea 

Nemodificat

1125.

(1) Judecata poate avea loc 

189. La articolul 353, alineatul 
(1) va avea u
„Art.353.- (1) Judecata poate 

La articolul 353, alineatul (5) 
, iar alineatul (1), (2) 

ul
cuprins, iar:
Nemodificat
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ai acestora, acestora, se 

reprezentant ori avocat ales sau 

procedura de citare.”

1126. Art.353
(2) Partea prezen personal, 
prin reprezentant sau prin 

partea ,
personal, prin reprezentant sau 

c -a înmânat 

citate pentru termenele 

vreunul dintre aceste termene, 

(2) Partea sau alt subiect 
procesual principal prezent
personal, prin reprezentant sau 

,
personal, prin reprezentant sau 

-a înmânat în 
mod lega

pentru termenele 

vreunul dintre aceste termene, cu 

abrogarea alin.5:
alin 5 reia o parte din 

în alin. 2; este o 
necorelare între texte, 
care se impune a fi 

exclusiv în alin. 5 

2.

propune:

termen nu mai sunt citate 
pentru termenele 

lipsi la vreunul dintre 
aceste termene. Militarii 

oficiu la fiecare termen.

- la proces sunt citate nu 
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obligatorie.

(5

nu mai sunt citate pentru 
termenele ulterioare, chiar 

la fiecare termen.

obligatorie. 
a fiecare 

termen.

nu este parte, ci subiect 
procesual principal)

1127.
p

persoane care au solicitat ca 

au lipsit de la jud
mod nejustificat nu se mai 

alin. 7

persoane care au solicitat 

mod nejustificat nu se 

întrucât aceste ipoteze
sunt deja reglementate în 

1128. Nemodificat
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alineatul (9) se introduce un nou 

cuprins:
„(10) Completul învestit cu 
judecarea unei cauze penale poate, 

chimbe primul termen sau 

respectarea principiului 

termenul fixat ori în vederea 
eritate a cauzei. 

Preschimbarea termenului se 

pentru noul termen fixat.”

(10) Completul învestit cu 
judecarea unei cauze penale 
poate, din oficiu sau la cererea 

ori a persoanei 

termen sau termenul luat în 
, cu respectarea 

completului,

a cauzei. Preschimbarea 
termenului se dispune prin 

ul termen fixat.

1129. 191. La articolul 354, denumirea 

s:
„Art.354.- Repartizarea cauzelor 

Judecata în 
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celelalte cazuri, dosarele se 
”

1130.

(4) Î

va
acorda un alt termen pentru 

192. La articolul 356, alineatul 

„(4) 

,

pentru motive 
temeinice, poate acorda 
un alt termen pentru angajarea 

Nemodificat

lt
termen pentru angajarea unui alt 

1131. Art. 360: Constatarea 

(2)

ine pe inculpat.

193. La articolul 360, alineatul 

începe 
pune în 

Nemodificat

„(2) În cazul în care procurorul 

pe
suspect sau pe inculpat.”

- potrivit art. 202, 

f

inculpat.
-
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Autor: deputat Marius 
Manolache

1132.

rârii

-

înregistrare în registratura 

cu repartizarea aleatorie a 
cauzelor.

194. La articolul 361, alineatul Nemodificat

1133. Art. 363: Participarea 

(4)

vreuna dintre cauzele care 

caz, concluzii de achitare sau 
de încetare a procesului penal.

195. La articolul 363, alineatul 

„(4) 
vreuna dintre cauzele care 

concluzii de achitare sau de 
încetare a procesului penal.”

Nemodificat

1134. 196.
alineatul (5) se introduce un nou 

cuprins:

Nemodificat
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„(6) Inculpatul poate formula 

concluzii.”

1135.

Art. 366: Participarea persoanei 

drepturile acesteia

197. Articolul 366  va avea 

„Art.366.-Participarea persoanei 

drepturile acestora

r

Nemodificat

(1) texte 
identice

1136. (2)

pune concluzii pe latu
cauzei.

pune concluzii în 
cauzei.

1137.

formula c
pune concluzii cu privire la 

Nemodificat

1138.

(1) În cazul în care, potrivit 

198. La articolul 368, alineatele 

cuprins:
„Art.368.- (1) În cazul în care, 

198. La articolul 368, alineatele 

„Art.368.- (1) În cazul în care, 
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într-

dispune, prin încheiere 

n de 24 de 

Participarea 
procurorului la judecarea 

într-

la care statul solicitat va comunica 

24 de or

în termen de 5 zile de la 

unei persoane în vederea 
-

cauza poate dispune, prin 
uspendarea 

statul solicitat va comunica 

termen de 24 de ore de la 

lip

1139.
-a dispus 

de la 

(2)
unui inculpat judecat într-o

disjungerea cauzei.”

Nemodificat

1140. Lamurire cu 
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cu citarea 

termen de 5 zile de la primirea 

Autor: Comisia

participarea 
procurorului

1141.

Art. 370: Felul

decizie. 

-o încheiere 
care cuprinde:
e)
faptei pentru care inculpatul a 

198, se introduce 
un nou punct, pct. 1981, cu

1981. La art. 370 alineatul (2) 
era e) de la alineatul (4) 

recursului 

decizie. Insta

e) fapta pentru care inculpatul a 

fapta;
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fapta;

1142.

Art. 374: Judecata în cazul 

(1)

inculpatul poate declara, 
personal sau prin înscris 

fa
administrate în faza de 

.

199. Articolul 374  va avea 

„Art.374.- Aducerea la 

(1) La primul termen la care 
procedura de citare este legal 

actului prin care s-a dispus 

caz, a celui prin care s-a dispus 

.

Nemodificat

1143. (2) Judecata poate avea loc 
numai în baza probelor 
administrate în faza de 

probe.

(2)

învinuirea ce i se aduce, îl 

privire la dreptul de a nu face 
-i

a pune 

Nemodificat
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1144. (3) 
n stare de 

probelor administrate în faza 

cuvântul procurorului, 

formulate.

(3)

probele administrate în faza 

pune în vedere persoanei 

Nemodificat

1145. (4) 
admite cererea atunci când, 
din probele administrate, 

sunt suficiente date cu privire 
la persoana sa pentru a 
permite stabilirea unei 

audierea inculpatului, 
potrivit art. 378.

(4)

numai pe baza probelor 

aducându-
disp

Nemodificat
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1146. (5) În caz de admitere a 

civilmente 
administrarea de probe. 
Instan

probe, prin care s-ar prelungi 
în mod nejustificat 

(5)

administrarea de probe.

Nemodificat

1147. (6) În caz de admitere a 

391-
.

(6) În cazul când se propun 

dovedite, mijloacele prin care 
pot fi administrate aceste probe, 

.

Nemodificat

1148. (7) 
condamnarea inculpatului, 

(7) Probele administrate în Nemodificat
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cu o treime a limitelor de 

pedepsei amenzii. 
alin. (1)- în 

.

sunt puse în dezbaterea 

deliberare.

1149. (8) În caz de respingere a 

potrivit art. 376-407.

(8)
pot fi administrate din oficiu de 
c
este necesar pentru aflarea 

cauzei.

Nemodificat

1150. (9) Procurorul, persoana Nemodificat

1151.
oficiu administrarea de probe 
necesare pentru aflarea 

cauzei.”

Nemodificat
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1152.

Art. 375: 
cererile
(1) nu

pe baza 
probelor administrate în faza 

.

200. Articolul 375  va avea 

„Art.375.- Procedura în 

(1)

asupra cererii.

Nemodificat

1153. (2) 
procurorul,

administrarea de probe.

(2)

administrarea de probe cu 
înscrisuri.

Nemodificat

1154. (3) Probele administrate în 

Acestea sunt puse în 
dezbaterea contradictorie a 

vedere 
deliberare.

(3)

art.374 alin.(5) – (10).”

Nemodificat
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1155. (4) 
(3) pot fi administrate din 

a cauzei.

(4)
oficiu, la cererea procurorului 

.

Nemodificat

1156. (5) În cazul când se propun 

mijloacele prin care pot fi 
administrate aceste probe, 

mijloace, iar în ceea ce 

(6) Procurorul, persoana 

din oficiu administrarea de 

(5)

administrarea altor probe, 

alin.(5) – (10) aplicându-se în 
.”

Nemodificat
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probe necesare pentru 

1157. 201. Articolul 377 va avea 
rins:

„Art. 377.- Cercetarea 
cazul 

recunoa învinuirii
a dispus ca judecata

în condi iile prev la

apreciaz proba cu înscrisurile 

Nemodificat

1158. (2) Înscisurile pot fi prezentate la 
termenul 

asuprea cererii prev
la art. 375 alin. (1) sau la un 
termen ulterior, acordat în acest 
scop. Pentru prezentarea de 

decât un singur termen.

Nemodificat

1159. art. 383 alin. (3) se 
aplic în mod corespunz

Nemodificat

1160. (4) Dac
oficiu, la cererea procurorului sau 

prin actul de sesizare 

Nemodificat
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, este 
noua încadrare 

s

art. 386 
alin. (2) se aplic în mod 
corespunz .

1161. (5) Dac pentru stabilirea 
încadr juridice, precum ,
dup schimbarea încadr

luând concluziile procurorului 
ale p , dispune efectuarea 

d art. 374 alin. (5)-(10)
aplicându-se în mod 
corespunz .

Nemodificat

1162.

Art. 378: Audierea inculpatului

procuror, de persoana 

202. La articolul 378, alineatul 202. La articolul 378, alineatele
(1), (3), (4) vor avea 

apoi i se

alin. (1)
-

es
380 alin.2 – audierea 

-ar putea 
interpreta norma în sensul 
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membri ai completului pot de 

1163. Art. 378: Audierea inculpatului

prevede posibilitatea ca 

prestarea unei munci 
neremunerate în folosul 

procurorul îl 

acordul în acest sens, în cazul 

prevede posibilitatea ca inculpatul 

munci neremunerate în folosul 
acesta va fi întrebat

vinovat.

Nemodificat

1164.
anumite fapte sau 

cele date anterior, la cerere,

întregime sau în parte, 
date în 

da citire, în întregime sau în 

alin. 4
-

inculpatului nu poate fi 
limitat (numai la cererea 
altei persoane); cel mai 
probabil, este o eroare de 
redactare

5 – citirea 

avocatului
- se impune eliminarea 

motive:
-
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nu are avocat ales, prin 
urmare 

-

ar fi fost obligatorie sunt 

procesuale (excluderea); 

oricum nu mai pot fi 

interesul inculpatului ca 

atunci cu atât mai mult 

1165.

acesta le-a dat anterior, în

(5)

acesta le-a dat anterior.

1166. 203. La articolul 381, 
alineatul (12) va avea 

membri ai completului pot 
sau 

expertului ori de câte ori 

203. La articolul 381, alineatul 203. La articolul 381, alineatele 
(3), (6), (8), (10) se 
modific
cuprins:

membri ai completului pot 

alin. 3 eliminarea „sau 
expertului”
- referirea la expert este 

trimitere care include 
toate regulile privind 
audierea acestuia.

1167.

contraziceri între d

alin. 6 eliminarea „la 
cerere”
-

nu poate fi limitat (numai 
la cererea altei persoane); 
cel mai probabil, este o 
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anterior, la cerere,
poate da citire, în întregime sau 

întregime sau în parte, 

Autor: Comis

eroare de redactare

1168.
e

dispune motivat fie continuarea 

silit cu
mandat de aducere.

dispune motivat fie continuarea 
fie amânarea cauzei. 

mandat de aducere.

alin. 8 eliminarea „silit”
- modul de punere în 
executare a mandatului 
de aducere  este 
reglementat de art. 266; 
mandatul se poate pune în 
executare atât prin simpla 

deplaseze
-
utilizarea adv „silit”

1169.
concluziilor procurorului, 

audierea lor.

luând concluziile

audierea lor.
Autor: 

alin. 10
-
audierea concluziilor”
(audiere – impropriu 
folosit)

1170. Art. 381: Audierea martorului 

(12) -134
,

atunci când este cazul.

„(12) articolelor 
130 – 134 
alin.(6) 

Nemodificat

1171. Dup punctul 203 se introduce -
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Art. 386

s

eventual
-

un nou punct, pct.2031, cu 
urm cuprins:
2031. La art. 386 alineatul (1) 

-

care legea 
instituie un 
drept 
procesual, 

nu poate fi 
supus 

tual”

1172.

(5)

are dreptul de a pune concluzii.

204. La articolul 388, alineatul Nemodificat

1173.

(1)
în

care au avut loc dezbaterile sau 

târziu de 15 zile de la 

205. La articolul 391, alineatul 

„Art.391.-

ziua în care au avut loc dezbaterile 

târziu de 15 zile de la închiderea 

Nemodificat
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închiderea dezbaterilor. dezbaterilor.”

1174.

inculpatului, asupra stabilirii 
pedepsei, asupra stabilirii 

deducerii 
preventive privative de 
libertate 
medicale.

206. La articolul 393, alineatul 

inculpatului, asupra stabilirii 
pedepsei, asupra s

libertate.”

206. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

1175.

repune cauza pe rol. 
Prevederile privind citarea se 

207. Articolul 395  va avea 

„Art.395.-

(1)

judec
repune cauza pe rol. Prevederile 

Nemodificat

1176. Nemodificat



550

le se 
impune administrarea altor 
probe în afara înscrisurilor 

-(3), 

”

1177.

penale

pedepsei
-82 din Codul 

penal.

208. La articolul  396,  alineatele 

cuprins:
„(3)

o de 

inculpat, - 82
din Codul penal.

208. La articolul  396,  

Nemodificat

1178. (4) Amânar

-90 din Codul 
penal.

constituie 
în

- 90 din Codul 
penal.”

Nemodificat
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1179.
continuarea procesului penal 

nu sunt incidente cazurile 
. a)-c),

încetarea procesului penal.

continuarea procesului penal 

nu sunt incidente cazurile 
- d),

încetarea procesului penal.

alin. 8 (lit. a-d în loc de 
a-c)
- corelare cu alin. 7
-
mai probabil o eroare de 
redactare

1180.
alineatul (9) se introduce un nou 

ul
cuprins:

-

cererea inculpatului ca 

sau a

caz de condamnare limitele de 

cazul pedepsei închisorii se reduc 
cu o treime, iar în cazul pedepsei 

Nemodificat

(10) Când judecata s-

(2), când cererea inculpatului ca 

când

loc

în caz de condamnare sau 

te 
de lege în cazul pedepsei 
închisorii se reduc cu o treime, 
iar în cazul pedepsei amenzii cu 

-

solu

pedeapsa.
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1181.

i preventive, 

217 alin. (12), -a dispus 

210. La articolul 399, alineatul 210. La articolul 399, alineatele 
rul

cuprins:

preventive, pentru motivele 
(9),

s-a dispus plata din cau

alin.8 (trimitere la alin. 
9 în loc de alin. 12)

- corelare cu modificarea 

devenit alin. 9)

1182.

(9) Durata
domiciliu se deduce din 

echivalarea a 3 zile de arest 
preventiv la domiciliu cu o zi 

domiciliu se deduce din pedeapsa 
unei zile

de arest preventiv la domiciliu cu 

Nemodificat

1183.
alineatul (9) se introduce un nou 

cuprins:
„(10)

e

Nemodificat
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dispune, la cerere sau din oficiu, 
luarea, revocarea sau înlocuirea 

la inculpatul condamnat, în 

1184.

Art. 403

(2) În caz de condamnare, 
mai 

cu fapta, respectiv

timpul ce se deduce din 

D unctul 211 se introduce 
un nou punct, pct. 2111, cu 

2111. La art. 403, alineatele (2) 

alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (4), cu

(2) În caz de condamnare, 

pedepsei sau amânarea 
, expunerea 

agravante sau atenuante, starea 
de recidi

respectiv timpul care se va 

în caz de anulare sau revocare 

precum 

- pentru corelarea 
textului cu art. 396 

celelalte tipuri de 

nefiind singura 

care impune 
stabilirea tuturor 

- în cazul 

respectiv, amânarea 

se va deduce din 

revocare/anulare.



554

ce u

1185.
sarcina inculpatului numai o 

care anume fapte s-

încetarea procesului penal sau 
achitarea.

sarcina inculpatului numai o 

anume fapte s-
condamnarea 

pedepsei sau amânarea 

încetarea procesului penal sau 
achitarea.

1186.

pedepsei sub supraveghere, se 

care au d

-au dispus aceste 

alin. 4
- transpunere a 

art. 91 alin. 4 din 

în sarcina 
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supraveghere ori nu va executa 

termenului de supraveghere.”

1187. Art. 404

art. 107 privitoare la persoana 

-se, în 
caz de condamnare,

de 

în caz de achitare sau de 
încetare a procesului penal, 

212. La articolul 404, alineatul 
torul cuprins:

212. La articolul 404 alineatele
(1) – (3) vor 
cuprins:

107 privitoare la persoana 

indicându-se denumirea acesteia 

sau de încetare a procesului 
penal, cauza pe care se 

Autor: Comisia juridic

alin. (1)
- nu doar în caz de 

cazul celorlalte 
–

la aplicarea 
pedepsei, amânarea 

achitare sau încetare 
a procesului. –

de lege cu privire la 
care s-a exercitat 

privire la care se 

alin. 2 -
detalieze numai 

condamnarea.

1188.
aplicarea 

pedepsei, în dispozitiv se face 

avertismentului, potrivit art. 
81 din Codul penal.

(2)
condamnarea, în dispozitiv se 

care dispune suspendarea 

alin. (2) - (3)
- corelare cu art. 396 
NCPP, dar si cu 

-

respectiv, amânarea 

distincte ale procesului 
penal, nu pot fi tratate 
unitar cu suspendarea 
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alin. (1) - (3) din Codul penal, 

condamnatul, se pun în vedere 

93 alin. (3) din Codul penal, 

posibili
executare existente la nivelul 

executa o
activitate.

supravegherii, în dispozitiv se 

îndrumarea minorului.

modalitate de 
individualizare a

-
–

–
raport de care se impun 

pedeapsa

83 NCP), în cazul 

ci dispune doar 

anularea (art. 82 NCP).
- acest regim diferit 

diferit în cazul celor 

(condamnare, 

reglementarea acestor 

din NCP.
-

în dispozitiv trebuie 

inculpatului asupra 
conduitei sale viitoare 
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1189.

pedepsei sub supraveghere, în 

respectiv la art. 93 alin. (1) -
(3) din Codul penal, pe care 

inculpatul,

alin. (2) lit. b) din Codul penal, 
respectiv la art. 93 alin. (3) din 

concrete de executare existente 

ide în care din 

amânarea pedepsei sau 

sub supraveghere, în dispozitiv 
se

din Codul penal, respectiv la 
art.93 alin.(1) - (3) din Codul 

a art.85 
alin.(2) lit. b) din Codul penal, 
respectiv la art.93 alin.(3) din 

concrete de executare existente 

pedepsei, în dispozitiv se face 
despre aplicarea 

avertismentului, potrivit art. 
81 din Codul penal, iar când 
dispune 
pedepsei, în dispozitiv se 

(2) din Codul penal pe care 

inculpatul, se pun în vedere 
acestuia 

consultarea listei privind 

executare existente la nivelul 
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. Când

minorului.

supravegherii, în dispozitiv se 
care 

îndrumarea minorului.” 

activitate 
minorului.

1190.
dispozitivului
(4)

la:
a) deducerea du
preventive privative de 
libertate 
medicale, indicându-se partea 

mod;

213. La articolul 404 alineatul 
(4),
cuprins:

preventive privative de libertate, 
indicându-

213.Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

1191.

Art. 404

un nou punct, pct. 2131, cu 

La articolul 404 alineatul (7) 
va avea
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unei 
i ordinare de atac, cu 

poate fi 
datei când

-

apelului
termenului în care acesta poate 
fi exercitat, indicarea datei în 
care

a faptului -a

1192.

Art. 407: Comunicarea 

(1)

în care inculpatul este arestat, 

214. Articolului 407  va avea 

„Art.407.- Comunicarea 

are, o copie a 

inculpatul este arestat, 

În cazul în care inculpatul nu 

intr-

Nemodificat

1193.

pedepsei sau suspendarea

Nemodificat
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pedepsei sub supraveghere, 

e

.”

1194. Art. 409: Persoanele care pot 
face apel
(1) Pot face apel:

, în 

215. La articolul 409 alineatul 

cuprins:

latura p

civilmente,
iar referitor la latura 

Nemodificat

1195.

Art. 414: l

(1)

termenului de declarare a 

216. Articolul 412  va avea 

„Art.412.-
motivarea apelului
(1)

Nemodificat
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1196.

atacate;

Nemodificat

1197. Nemodificat

1198. c) numele, prenumele, codul Nemodificat

1199. (2) 

zei, 

termenului pentru declararea 
apelului.

(2) Pentru persoana care nu 

.

Nemodificat

1200. (3)

mandatar special.

(3)

ori de reprezentantul ei la 

.

Nemodificat

1201. (4) 
-

.”

Nemodificat
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1202.

Art. 420
Judecarea apelului
(12) Apelul împotriva 
încheierilor care, potrivit legii, 

în camera

depune concluzii scrise, cu 

dispune altfel ori atunci când

un nou punct, pct. 2161, cu 

La articolul 420 alineatul (12) 
va avea
(12) Apelul împotriva 
încheierilor care, potrivit legii, 

concluzii scrise, c
cazurilor în care legea dispune 
altfel ori a celor în care

- reformulare 
pentru 
corectitudinea 

1203.

Art. 422: Chestiunile 
complementare

deliberând asupra 
apelului, face, atunci când este 

privitoare la reluarea 

alte aspecte de care depinde 

217. Articolul 422  va avea 

„Art.422.- Chestiunile 
complementare

apelului, face, atunci când este 
cazul, aplicarea di
privitoare la reluarea dezbaterilor 

s-

217. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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-

privitoare la deducerea duratei 

arestului la domiciliu sau cazul, timpul de arestare scurs 

cu apel.”

1204.

de apel

punctul 217 se introduce 
un nou punct, pct. 2171, cu 

2171. Articolul 429 alineatul (1) 

anulare se cere.

- pot fi atacate cu 
i

neapelare)

1205.

Capitolul
anulare

218. Capitolul IV din Titlul III 

Titl

Nemodificat

1206.

procesului penal în cazul 

– 3 ale 
Capitolului V din Titlul III al 

– 4 ale Capitolului V din Titlul 

Nemodificat
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condamnate

1207.

Art. 426: Cazurile de 

definitive se poate face 

220. Articolul 426  va avea 

„Art.426.- Cazurile de 

Nemodificat

Texte identice

1208. a) când judecata în apel a avut 

a fost în imposibilitate de a se 

imposibilitate;

a) când judecata în apel a avut loc Nemodificat Texte identice

1209. b) când inculpatul a fost 

a procesului penal.

b) când inculpatul a fost 

procesului penal;

Nemodificat Texte identice

1210.
alt complet decât cel care a luat 
parte la dezbaterea pe fond a 
procesului;

Nemodificat

1211. Nemodificat
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potrivit legii ori a existat un caz de 
incompatibilitate;

1212.
participarea procurorului sau a 
inculpatului, când aceasta era 
obligatorie, potrivit legii;

Nemodificat

1213. f) judecata a avut loc în lipsa 

a inculpatului era obligatorie, 
potrivit legii;

Nemodificat

1214.

legea prevede altfel;

Nemodificat

1215. u a procedat la Nemodificat

1216. i) când împotriva unei persoane s- Nemodificat

1217.
recursului în cas
(2) Nu pot fi atacate cu recurs 

221. La articolul 434 alineatul 221. La articolul 434 alineatul 

rejudecarea cauzei ca urmare 
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la art. 409 nu au folosit calea 
de atac a apelului ori când 

art. 409 pot declara recurs în 

modificare;

a admiterii cererii de 
revizuire;
Autor: 

1218.
cererii de redeschidere a 
procesului penal în cazul 

1219. c) încheierile pronu

1220.

d

materia .
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privind cererile de revizuire sau 
de redeschidere a procesului 

lipsa persoanei condamnate, 

or 
sau a 

1221. „e) 

ate;
f)
în procedura în cazul 

.”

e) cu

f) ca

învinuirii.

urmare a admiterii acordului 
.

Între e

numai acelea care, 
potrivit regulii, ar fi 
atacabile – fiind, prin 

rile 
enumerate sunt veritabile 

aplicarea regulii le-ar fi 
plasat oricum în afara 

a fi atacate cu recurs în 

Astfel:
-

art. 409 nu au folosit
calea de atac a apelului 
ori când apelul a fost 
retras

atac.
-
atacate (alin. 1 – doar 
deciziile)
- retragerea apelului 

neexercitarea lui
-
la art. 409 pot declara 

împotriva deciziei 
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modificare
-

e alin.1  
b) deciziile 

- potrivit alin. 1 se pot 
ataca numai deciziile 

pot fi atacate
c) încheierile 

teria 

procesuale;
- potrivit alin. 1 nu pot fi 
atacate decât deciziile; 
încheierile nu sunt decizii 
…

materia plângerilor 

netrimiter
când plângerea a fost 

- acestea sunt numai 

cele privind cererile de 
revizuire
-

prin care se respinge 
revizuirea sunt încheieri 

definitive, deci sunt 
excluse din ipoteza alin.1
-
se poate referi decât la 

ca urmare a admiterii 
cererii de revizuire



569

1222. Art. 436

(1) Pot formula cerere de 

b) inculpatul, în ceea ce 

prin care s-a dispus 
condamnarea sa sau încetarea 
procesului penal;

221 se introduce 
un nou punct, pct. 2211, cu 

2211. La articolul 436 alineatul
(1) litera
cuprins:

-
a dispus condamnarea, 

pedepsei sau  amânarea 
încetarea 

procesului penal;”
Autor:

- corelare cu 

396.

1223. Art. 438: Cazurile în care se 

1.

222. La articolul 438 alineatul 
(1), punctul 1  va avea 

„
vind 

calitatea persoanei, atunci când 

competente;”

Nemodificat

1224. 2.
de alt complet decât cel care a 

223. La articolul 438 alineatul 
(1), punctele 2-6, 9, 10, 13 14

Nemodificat
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luat parte la dezbaterea pe fond
a procesului;

3.
potrivit legii ori a existat un caz 
de incompatibilitate;

4.
participarea procurorului sau a 
inculpatului, când aceasta era 
obligatorie, potrivit legii;

5. judecata a avut loc în lipsa 

obligatorie, potrivit legii;

6.

când legea prevede altfel;

9.

de natura cau

10.
audierea inculpatului prezent, 

se ab
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-a întemeiat 

unea 
-a

privire la probe legal 
administrate;

14. -
asupra unuia sau mai multor 
motive de apel.

1225.

11. nu s-
sau -a constatat 

224. La articolul 438 alineatul 
(1), punctul 11  va avea 

-
pede

224. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

1226. Art. 439: Procedura de 
comunicare
(1)

225. La articolul 439, alineatul 

„Art.439.- (1) Cererea de 

înscrisurile anexate se depun,

Nemodificat

1227. 226. La artic Nemodificat
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alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(41

cuprins:
„(41) În cazul în care cererea de 

prin intermediul unui avocat care 

1228. Art. 440: Admiterea în 
principiu

-au respectat 

cererea de recurs î

227. La articolul 440, alineatul 

-au 
436

Nemodificat

1229. 227 se introduc 
pct. 2271

2272,
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Art. 441:    Suspendarea 

principiu cererea de recurs în 

suspenda motivat, în tot sau în 

putând impune respectarea de 
uneia dintre 

alin.

2271. La articolul 441 alineatul 
(1)

principiu cererea de recurs în 

suspenda motivat, în tot sau în 
parte, exe
putând impune respectarea de 

unora dintre 

alin.

1230. Art. 453 : Cazurile de revizuire

ate ca 
motive de revizuire numai în 
favoarea persoanei 
condamnate.

lit. a) constituie motiv de 

de condamnare ori de încetare 
a procesului penal, iar cazurile 

2272. Articolul 453 alineatele

cuprins:
(3) Cazurile 

motive de revizuire numai în 
favoarea persoanei condamnate 
sau -a

pedepsei ori amânarea 

a) constituie motiv de revizuire 

condamnare,
aplicarea pedepsei, de 

- corelare cu 

396.
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- d) 

nelegale sau netemeinice.

ori de încetare a procesului 
la

alin. (1) lit. b) -

nelegale sau netemeinice.

1231.
Art. 459: Admiterea în 
principiu
(1) La primirea cererii de 
revizuire, 

principiu a cererii de revizuire, 

cauzei.

228. La articolul 459, alineatele 

cuprins:
„Art.459.- (1) La primirea 
cererii de revizuire, se
termen pentru examinarea 

de revizuire, 

cauzei.

Nemodificat

1232.
(7) Încheierea prin care este 

ea de 
revizuire .

cererea de revizuire,

principiu

.

……………………………………
(7) Încheierea prin care este

revizuire,
care aceasta

sunt definitive.”

(7) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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1233.

u ulterior 
admiterii în principiu

principiu a cererii de revizuire 

poate suspenda motivat, în tot 
sau în parte, executarea 

poate dispune respectarea de 
a uneia dintre 

D
nou punct, pct. 2281, cu 

2281. La articolul 460, alineatul 
(1)

principiu a cererii de revizuire 

poate suspenda motivat, în tot 

unora

(2).
Autor: Comisi

1234. (3) Cererea de revizuire se 
introduce la Înalta Curte de 

(4) Cererea de revizuire se 
poate face cel mai târziu în 
termen de un an de la data 

al României, Partea I, a 

Drepturilor Omului.

………………………………..

(3) Cererea de revizuire se 
introduce la 

revizuire se cere.
(4) Cererea de revizuire se poate 
face cel mai târziu în termen de 3
luni
Monitorul Oficial al României, 

a Drepturilor Omului.
Autor: 

de 

Legea nr. 
202/2010 privind unele 

proceselor, act normativ 
prin care completul de 9 

ocuit 
cu completele de 5 

organizarea completelor 

în proiect, în forma v
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(12) Decizia de

niciunei

este 
de atac

se impune înlocuirea în 
cuprinsul articolului 465 
alineatul (3) a referirii la 

1235. Art. 466: Redeschiderea 
procesului penal în cazul 

condamnate
(1) Pe

redeschiderea procesului penal 
în termen de 6 luni din ziua în 

-a

împotriva sa.

229. La articolul 466, alineatele 
(1)-(3) vor av
cuprins:

„Art.466.-

procesului penal în termen de o
din ziua în care a luat 

, prin orice notificare 
-

proces penal împotriva sa.

Nemodificat

1236. (2) Este considerat 

care:
a) nu a avut de 
proces;
b)
proces în orice mod, a lipsit în 
mod justificat de la judecarea 

utut 

(2) Este considerat
care 
nu a 

luat în niciun alt mod 
oficial despre acesta. Nu se 

-a
desemnat 

-au 

(2) Es

oficial despre acesta, respectiv 

proces, a lipsit în mod 
justificat de la judecarea 
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. prezentat oricând în cursul 

-a retras 
apelul.

. Nu se 

-a

-au 
prezentat oricând în cursul 

de condamnare, nu a 

-a retras 
apelul.
Autor: deputat  Márton Árpád

1237. (3) Procesul penal în care o 

re 

condamnatului în baza 
mandatului european de 

formulat cerere de 
redeschidere a procesului în 
termen de 6 luni de la 

române.

(3) Pentru persoana 
con

predarea în baza mandatului 
european de arestare termenul 

-
are.

Nemodificat

1238. D unctul 229 se introduce 
un nou punct, pct. 2291, cu 

- persoana cu privire 
la care s-a stabilit 
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2291. La articolul
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin. (5), cu 

n mod 

care s-

pedepsei.

tragerii la 

beneficieze de 

-a

sa condamnarea, 

–

pedepsei – sunt 
echivalente 

perspectiva 

con

- corelare cu 

în art. 396.
1239.

(1) La primirea cererii de 
redeschidere a procesului 
penal, 

un termen pentru 

principiu, dis

230. La articolul 468, alineatul 

„Art.468.- (1) La primirea 
cererii de redeschidere a 
procesului penal, se
termen pentru examinarea 

interesate.”

Nemodificat

Art.468.- (1) La primirea cererii 
de redeschidere a procesului 

principiu

.

1240.

Art. 469: Admiterea în 

231. Articolul 469 va avea 

„Art.469.- Judecarea cererii 

Nemodificat
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principiu
(1)

de redeschidere a procesului

concluziile procurorului, ale 

procesuali principali,

Texte identice

1241. a)

466;

a) cererea a fost f Nemodificat Texte identice

1242. b) au fost invocate temeiuri 
legale pentru redeschiderea 
procesului penal;

b) au fost invocate temeiuri legale 
pentru redeschiderea procesului 
penal;

Nemodificat Texte identice

1243.

prezentate într-o cerere 

procesului penal, care a fost 

fost
prezentate într-
de redeschidere a procesului 

definitiv.

Nemodificat Texte identice

1244. (2) 
supune dezbaterii necesitatea 

formulat cererea de 
redeschidere a vreuneia 

(4) 

(2)

executarea pedepsei cu 
închisoare

Nemodificat
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lit. b)-e), în cazul admiterii în 
principiu a cererii.

în tot sau în parte, executarea 

psei cu 
închisoarea nu a început, 

(2).

1245. (3)

prin încheiere admiterea în 
principiu a cererii de 
redeschidere a procesului 
penal.

la alin.(1), dispune prin încheiere 
admiterea cererii de redeschidere a 
procesului penal.

Nemodificat

1246. (4)

de redeschidere a procesului 
penal.

pingerea cererii de 
redeschidere a procesului penal.

Nemodificat Texte identice

1247. (5) Încheierea prin care este 
în principiu cererea de 

redeschidere a procesului penal 

(5) Încheierea prin care este 
de redeschidere a 

Nemodificat Texte identice
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fondul.

1248.

redeschidere a procesului penal 

lipsa persoanei condamnate. condamnate.

Nemodificat Texte identice

1249. (7) Admiterea în principiu a
cererii de redeschidere a 
procesului penal atrage 

condamnate.

(7) Admiterea cererii de 
redeschidere a procesului penal 

persoanei condamnate.

Nemodificat

1250.

mai grea.

penal pr
Nemodificat Texte identice

1251. în 
principiu a cererii de 
redeschidere a procesului

cererea procurorului, poate 

(9) O
redeschidere a procesului penal, 

procurorului, poate dispune luarea 

Nemodificat
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alin. (4) lit. b)-

art.202 alin.(4), lit.b) - e). 

1252. Art. 471: Cererea de recurs în 
interesul legii
(1) Pentru a se asigura 

procurorul general al 
Parchetului de 

oficiu sau la cererea ministrului 

232. La articolul 471, alineatul 

„Art.471.- (1) Pentru a se 

din oficiu sau la cererea 

c
au

Nemodificat

1253.
Art. 473: Judecarea recursului 
în interesul legii
(1) Recursul în interesul legii 

233. La articolul 473, alineatele 

cuprins:
„Art.473.- (1) Recursul în 

233. La articolul 473, alineatele 

Art.473.- (1) Recursul în 
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sau, în lipsa acestuia, din 

,

chestiunea de drept care a fost 

2

ntele completului 

sau, în lipsa 

.

sau, în lipsa acestuia, din 

chestiunea de drept care a fost 

doi

1254. (2) În cazul în care chestiunea 

cei 20 
.

(2) În cazul în care chestiunea de 

.”

Nemodificat

1255. (9) Recursul în interesul legii (9) Recursul în interesul legii se 

caz, de procurorul general al 
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desemnat de acesta, de 
ul desemnat de 

colegiul de conducere al Înaltei 

de procurorul desemnat de 

de colegiul de conducere al 

apel, ori de Avocatul Poporului 
sau de un reprezentant al 
acestuia.

1256.
introduce un nou articol, 
art.4741

„Art.4741.- Încetarea sau 
modificarea efectelor deciziei 

a generat int
pentru care s-
în interesul legii, procurorul 

art.473 -

Nemodificat
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1257.

dezlegarea unor probleme de 
drept

-a

„ -a

dezlegarea unor chestiuni de drept

Nemodificat

1258.

tribunalului, învestit cu 

de drept de care 
de
respective 

va putea solicita
a

rezolvare problemei de drept 
cu care a fost se

236. Articolul 475  va avea 

„Art.475.-

ultim
chestiune de drept, de a

depinde 
pe fond a cauzei 

respective Înalta 
Curte nu a 
statuat printr-

-un recurs 
în interesul leg
obiectul unui recurs în interesul 

va 

Nemodificat
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rezolvare de principiu chestiunii

1259.

(1) Sesizarea 

, din oficiu sau 

dezbateri contradictorii 

închei
Cererea

diferite în practica 

drept sesizate.

237. Articolul 476 va avea 
u
„Art.476.-

dezbateri contradictorii,

art. 475, prin încheiere care nu 
este

sesizarea, aceasta va cuprinde 

vedere al completului de 
.

Nemodificat

1260. (2) Prin 
poate suspenda judecarea 
cauzei

dezlegarea problemei de drept. 
În cazul în care inculpatul se 

(2) Prin 
alin. (1), cauza poate fi

dezlegarea chestiunii de drept. În 
cazul în care nu s-a dispus 

ea, 

Nemodificat
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prev

În
în

arest la domiciliu sau este arestat 

1261. (3)

a întocmi un raport asupra 
problemei de drept supuse 

alin. (5)-
.

(3)

.

Nemodificat

1262. (4) Raportul va fi comunicat 

cel mult 15 zile de la 
comunicare, pot depune, în 
scris, prin avocat, concluzii 
privind problema de drept 

.

(4) Cauzele similare, aflate pe 
ti, 

.

Nemodificat

1263. (5) (5) Nemodificat
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luni de la data învestirii 

Nu se admit
.

lipsa acestuia, de unul dintre 

.

1264. e un 

sau, în caz de imposibilitate, 
at de acesta 

desemnarea aleatorie a 

Nemodificat

1265.

pentru a întocmi un raport asupra 
chestiunii de drept supuse 

raportor nu devine incompatibil.

Nemodificat

1266. (8) Atunci când chestiunea de Nemodificat
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sau, în lipsa acestuia, unul dintre 

chestiunii de drept. În acest caz, 

d

completului va desemna câte un 

Raportorii nu sunt incompatibili.

1267. (9) Raportul va fi comunicat 
ermen de cel 

mult 15 zile de la comunicare, pot 
depune, în scris, prin avocat sau, 

punctele lor de vedere privind 

Nemodificat
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1268. -
(8) se aplic

Nemodificat

1269. Nemodificat

1270.

(1) se 

privire la problema de drept 

238. Articolul 477 va avea 

„Art.477.-

Completul 
pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept 
prin decizie, numai cu privire la 
chestiunea

Nemodificat

1271. (2) (2) Dispoz Nemodificat Texte identice

1272.
problemelor de drept este 

chestiunilor 
de drept este obligatorie pentru 

Nemodificat
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,

cu care s-a ridicat problema 
de drept,
deciziei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

deciziei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.

1273. 1 Nemodificat

1274. 239.
introduce un nou articol, 
art.4771

„Art.4771.- Încetarea sau 
modificarea efectelor deciziei

pentru care s-

dezlegarea unor probleme de 
drept, procurorul general al 

sesiza Înalta Curte de 

art. 473 -

Nemodificat
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1275.
ere a 

(3)
reducerea cu o treime a 

de lege în cazul pedepsei 

pedepsei amenzii.

240. La articolul 480, alineatul Nemodificat

1276.

h) cererile procurorului;

241. La articolul 482, litera h)  

„h) 
forma de executare a pedepsei, 

aplicarea pedepsei sau de 

privire la care s-a ajuns la un 

inculpat;”

Nemodificat

1277.

(1)

242. La articolul 485, alineatul 

„Art.485.- (1)

Nemodificat Preambul –
texte identice
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1278. a) admite acordul de 

dispune condamnarea 

conform art. 480 alin. (3),

-482 cu 
privire la toate faptele 
în sarcina inculpatului, care au 

dispune una din 

alin.(2) - (4), care nu poate crea 

reia s-a
ajuns la un acord

art.480 - 482 cu privire la toate 

acordului;

Nemodificat

1279. b) respinge acordul de 

trimite dosarul procurorului în 

-
482.

b) respinge acordul de 

dosarul procurorului în vederea 

- 482 cu 

în sarcina inculpatului, care au 

privire la care s-a ajuns la un 

este

sau periculozitatea 
infractorului.”

Nemodificat
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1280.

civile
-

de mediere cu privire la 

243. Articolul 486  va avea 

„Art.486.-
civile
(1) În cazul în care 

-a
acord de 

Nemodificat

1281. (2) În 
poate dispune disjungerea 

potrivit legii civile, când 
narea laturii civile ar 

procesului penal.

(2) În 

-a

În 

care s-a admis acordul de 

autoritate de lucru judecat 
asupra întinderii prejudiciului 

.”

Nemodificat

1282.

Art. 488: Calea de atac
(1) Sentin

244. Articolul 488  va avea 

„Art.488.- Calea de atac
(1)

Nemodificat
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potrivit art. 485 poate fi 
apel în termen de 

10 zile de la comunicare.

potrivit art. 485, 

declara apel, în termen de 10 zile 
de la comunicare.

1283. (2)

de atac a apelului.

(2)

admis, se poate declara apel 
numai cu p
cuantumul pedepsei ori la forma 
de executare a acesteia.

Nemodificat

1284. Nemodificat

1285. Nemodificat

1286. a) respinge ape

tardiv sau inadmisibil ori 
nefondat;

Nemodificat

1287.

pedepsei sau la forma de executare 

art.485 alin.(1), lit.a), care se 

Nemodificat
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1288.

acordul d

-

Nemodificat

1289. 245.
introduce un nou capitol, 
Capitolul I1

procesului penal”, cuprinzând 
articolele 4881 – 4886, cu 

„Capitolul I1

procesului penal

Nemodificat

1290. Art.4881.- Introducerea 

-o dura

-se 
accelerarea procedurii.

Nemodificat

1291. Nemodificat
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1292. Nemodificat

1293.

penale;

Nemodificat

1294. Nemodificat

1295.

de atac ordinare sau extraordinare.

Nemodificat

1296. Nemodificat

1297. Art.4882.- Nemodificat
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onare

1298. a) în cauzele penale aflate în 

-ar

în

Nemodificat

1299. b) în cauzele penale aflate în 

atac, ordinare sau extraordinare, 

Nemodificat

1300.
privire

Nemodificat

1301. Art.4883.- Nemodificat
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1302. a) numele, prenumele, domiciliul 

cererea;

Nemodificat

1303.

profesional;

Nemodificat

1304. Nemodificat

1305. d) denumirea parchetului sau a Nemodificat

1306. Nemodificat

1307. Nemodificat

1308. Art.4884.- Procedura de Nemodificat
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1309. a) informarea procurorului, 

formula un punct de vedere cu 
privire la aceasta;

Nemodificat

1310. b) transmiterea în cel mult 5 zile a 
dosarului sau a unei copii 
certificate a dosarului cauzei de 

Nemodificat

1311.

5492 cu

la dreptul de a-
de vedere în termenul acordat în 

4882

-
exprima punctul de vedere în 
termenul acordat în acest scop de 

Autor: 

- în textele noi, 
adoptate de 
Senat, este o 

în ceea ce 

trimiterea, la un 

1312. (2) În cazul în care suspectul sau 
inculpatul este privat de libertate, 

Nemodificat
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sau numit din oficiu, al acestuia.

1313. (3) Netransmiterea punctului de Nemodificat

1314.

înregistrarea acesteia.

Nemodificat

1315. (5) Cont
prin încheiere, în camera de 

Nemodificat

1316. Art.4885.-

ta 

Nemodificat

1317.

caracterului rezonabil al duratei 
procedurii judiciare, va lua în 

Nemodificat
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1318. Nemodificat

1319. b) complexitatea cauzei, inclusiv 
prin luarea în considerare a 

dministrare a 
probelor;

Nemodificat

1320. c) elementele de extraneitate ale 
cauzei;

Nemodificat

1321.

anterioare;

Nemodificat

1322. e) comportamentul contestatorului 

cadrul procesului;

Nemodificat

1323.

autorit

Nemodificat

1324.
legislative aplicabile cauzei;

Nemodificat
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1325. Nemodificat

1326. Art.4886.-

fiind î

rezolve cauza potrivit art.327, 

n

Nemodificat

1327.

probleme de fapt sau de drept care 

pe care o consi

Nemodificat
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1328. -

exclusiv a motivelor ivite ulterior 

Nemodificat

1329. (4) Abuzul de drept constând în 
formularea cu rea-

judiciare ocazionate.

Nemodificat

1330.
termen de 5 zile de la
Dosarul se restituie în ziua 

Nemodificat

1331.

persoanelor dintre cele enumerate 
la art.5495 alin.(1) lit.c) din dosarul 
cauzei, care su
termenele cuprinse în aceasta.

sau persoanelor dintre cele 
enumerate la art. 4884 alin. (1) 
lit. c) din dosarul cauzei, care 

pecte termenele 
cuprinse în aceasta.
Autor: 

- în textele noi, 
adoptate de 
Senat, este o 

în ceea ce 

trimiterea, la un 

1332. (7) Încheierea prin care Nemodificat
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1333.
nerespectarea termenelor  

restituie administrativ.”

Nemodificat

1334.

Art. 491
Reprezentarea persoanei 
juridice

procedurale de reprezentantul 
la momentul 

procesului.

D punctul 245, se introduc 
1

2452

2451. Articolul 491 va avea 

alin. 1 - se impune 
eliminarea sintagmei 
„la momentul 
procesului” întrucât:
- sintagma este 

contradictorie, astfel 

determina persoana 

de reprezentant al 
persoanei juridice în 

„moment” al 
procesului, procesul 
este o succesiune de 

- în realitate, 
reprezentantul legal 
al unei persoane 
juridice se poate 
schimba în timpul 

procesul penal, 
urmând ca, la 
fiecare moment 
procesual distinct, 
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procedura pe
cel care are calitatea 
de reprezentant 
legal.

1335.
sau pentru fapte conexe s-a pus 

împotriva reprezentantului 
legal al persoanei juridice, 

pentru a o reprezenta.

pentru fapte conexe s-a pus în 

împotriva reprezentantului legal 

reprezenta.

alin.2 – se 
o eroare 

putut schimba 
sensul textului în 
contrariul a ceea ce 
instituie norma 
(textul instituie 

persoana

un mandatar, atunci 
când ea este în 

legal).
Texte identice

1336.

-a numit un mandatar, acesta 
de

din rândul 

Practicienilor în insolv

art. 273 alin. 

-a
numit un mandatar, acesta este 
desemnat, de
procurorul care efe

de 

din rândul 

alin. 3 – în forma 

incomplet, nefiind 
avute în vedere toate 
fazele procesuale în 
care se poate ivi 
necesitatea 

mandatarului.
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273 alin. 

1337. Art. 492
Locul de citare a persoanei 
juridice

declarat, iar noul sediu nu este 
cunoscut, 
sediul organului judiciar,
potrivit fazei procesuale în 

2452. Articolul 492 va avea

declarat, iar noul sediu nu este 
cunoscut, la sediul organului 

aplicându-se în mod 

ace la 

sediul practicianului în 

calitatea de mandatar.

corelare cu 

aduse

generale 
privind citarea

1338.

(1)

246. La articolul 493, alineatele 

cuprins:

246. Art. 493 va avea 

penale, la propunerea 

alin. 1
-
texul prevedea 

penal; or, temeiurile 
pentru luarea acestor 
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penale, la propunerea 
procurorului, poate dispune, 

se asigura
procesului penal, una sau mai 

procurorului, 

poate 

una sau mai multe dintre 

- de asemenea, 
referindu-se doar la 

textul prevede doar 

acestei faze), 

reformulare 
pentru a clarifica 

legiuitorului de a 

procedurilor de 
dizolvare/lichidare/fuzi
une/divizare/reduce-re 
a capitalului, nu doar 
prin raportare la cele 

cursul procesului atare 
proceduri; în lipsa 

ar putea fi interpretat în 
-ar putea 

suspenda procedurile
deja începute, dar nu s-
ar putea preveni 

proceduri în viitor, 
interpretare care este 

lit. c) – precizarea 

individualizeze 

, dând astfel 
persoanei juridice 
posibilitatea de a 
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1339. a) suspendarea procedurii de 
dizolvare sau lichidare a 
persoanei juridice
anterior sau în cursul 

;

a)
caz, suspendarea procedurii de 
dizolvare sau lichidare a 
persoanei juridice;  

1340. b) suspendarea fuziunii, a 
sau a reducerii 

capitalului social al persoanei 

b)
caz, suspendarea fuziunii, a 

capitalului social al persoanei 
rior sau în 

1341. c)
patrimoniale, susceptibile de a 
antrena diminuarea activului 

persoanei juridice;

patrimoniale, susceptibile de a 
antrena diminuarea activului 

persoanei juridice;

Texte identice

1342. d) interzicerea încheierii 
anumitor acte juridice, stabilite 
de organul judiciar;

d) interzicerea încheierii 
anumitor acte juridice, stabilite 
de organul judiciar;

Texte identice

1343. Texte identice
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oc

1344.

d într-o

în care,
s-a dispus achitarea persoanei 
juridice.

„(2) 

alin. (1), 
poate obliga persoana 
la depunerea unei 

-o su

de 

sau de încetare a procesului 
penal,

-a dispus 
achitarea persoanei juridice.

(2) Pentru a asigura 
respectarea
la alin. (1), 
poate f la depunerea 

-o

de condamnare, de amânare a 

la aplicarea pedepsei sau de 
încetare a procesului penal, 

-a dispus 
achitarea persoanei juridice.

alin. 2
- corelare cu alin. 

singurul care 
poate dispune 

1345.

-se venit la bugetul 
statului 

-se venit la bugetul de stat
nitive a 

restituie în 

-se venit la bugetul de 

Texte identice
coloanele 2 
3
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,
-a dispus plata 

repararea pagubelor cauzate de 

judiciare sau a amenzii.”

-a dispus plata 

a cheltuielilor judiciare sau a 
amenzii.

1346. (4)

dispu
mult 60 de zile, cu posibilitatea 

temeiurile care au determinat 
luarea acestora, fiecare 

de zile.

dispuse pe o perioad
60 de zile, cu posibilitatea 
prelungirii 

determinat luarea acestora, 
fiecare prelungire neputând 

0 de zile.

idem – privitor la 

trimiterea în 

persoanei juridice

1347. (5)

în
camera de consiliu, cu citarea 
persoanei juridice.

(5)

citarea persoanei juridice.
Autor: Comisia 
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1348. (6) Participarea procurorului 
este obligatorie.

(6) Participarea procurorului este 
obligatorie.

Texte identice

1349. (7) Împotriva încheierii 

se poate face cont

de la

comunicare, pentru persoana 

(7)  Împotriva încheierii se poate 

pentru cei p
comunicare, pentru persoana 

1350. (8) 

împotriva încheierii prin care 

sau a mai 
preventive. Procurorul poate 

împotriva încheierii prin care 

de luare a uneia sau a mai 
.

(8)

drep
procurorului sau persoanei 

justificat luarea sau 

Dispo - (7) se 

noul alin. 8
-
omitea 
posibilitatea 

preventive din 
oficiu
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.

1351. (9)

procurorului sau persoanei 
juridice, numai când se 

temeiurile care au justificat 

-

.

(9) Împotriva reprezentantului 
persoanei juridice sau a 
mandatarului acesteia pot fi 
luate m

alin. (2).

1352. (10) Împotriva 
reprezentantului persoanei 
juridice sau a mandatarului 

rile 

alin. (2).

conform art. 249-256.

(10)
prev

art. 249 - 256.

1353. 247. Articolul 494  va avea 

„Art.494.-

Nemodificat - procedura 
privind persoana 
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lua, la cererea procurorului, 
în vederea 

pagubei produse prin 

pedepsei amenzii.

–
art. 5491 aplicându-se în mod 

.

impune
trimiterea la 
textele cu 
caracter general 
si, respectiv, la 
alte texte cu 
caracter special.

1354.

Art. 496: Interzicerea fuziunii, 
a a reducerii 
capitalului social, a

executarea pedepselor aplicate, 

divizarea, dizolvarea, 
lichidarea sau reducerea
capitalului social al acesteia.

248. Articolul 496  va avea 

Art.496.- Efectele fuziunii,
erii 

capitalului social, ale 
persoanei juridice 

condamnate
(1)

aplicate, intervine un caz de 
are, 

dizolvare, lichidare sau reducere 
a capitalului social al acesteia,

meze 

Nemodificat
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patrimoniul persoanei divizate.

1355.

pe

din Codul penal, aplicându-se în 

Nemodificat

1356.
Art. 497: Punerea în executare 
a pedepsei amenzii
(1)
condamnat

amenzii la 
executare, în termen de 3 luni 

249. La articolul 497, alineatele 

cuprins:
„Art.497.-

executarea, în termen de 3 luni de 

de condamnare.

Nemodificat

1357. (2)

imposibilitatea de a achita 
integral amenda în termenul 

de executare, la cererea 
persoanei juridice, poate 

(2)

imposibilitatea de a achita integral 

alin. (1), 
executarea, la cererea persoanei 

Nemodificat
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amenzii pe cel mult un an, în 
rate lunare.

2 ani, în 
rate lunare.”

1358.

Art. 498: Punerea în executare 
a pedepsei complementare a 

(1) O copie de pe dispozitivul
prin 

care s-a aplicat pedeapsa 

se comunic
definitive, 
competente, care deschide 

rândul practicienilor în 

legii. Remunerarea 
lichidatorului se face din 
patrimoniul persoanei 
juridice sau, în cazul lipsei 
acestuia, din fondul de 
lichidare constituit potrivit 
legii.

250. Articolul 498  va avea 

„Art.498.- Punerea în 
executare a pedepsei 

persoanei juridice
(1) Copia dispozitivului ârii

executarea, persoanei juridice 

persoanei juridice, respectiv 
organului care a înregistrat 
persoana ju -se 

la modul de aducere la 
.

Nemodificat

1359. (2) Copia dispozitivului (2) Nemodificat
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definitive, organului care a 

persoane
organului care a înregistrat 

.

.”

1360. 251. La articolului 501 alineatul 

cuprins:
„d) administratorului sistemului 

Nemodificat

1361.
introduce un nou articol, 
art.5011, cu
„Art.5011.- Punerea în 
executare a pedepsei 

judiciar privind supravegherea 

de condamnare prin care s-a

(2) Mandatarul judiciar nu se 

Nemodificat
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poate substitui organelor statutare 

persoanei juridice.”

1362. Art. 502
Punerea în executare a 
pedepsei complementare a 

de condamnare

aplicarea pedepsei 

persoanei juridice condamnate, 
pentru a-

entru perioada stabilite de 

aplicarea pedepsei 

persoanei juridice condamnate, 

forma stabil

intermediul presei scrise sau 

252, se introduce 
un nou punct, pct. 2521, cu 

2521. Articolul 502, alineatele

cuprins:

aplicarea pedepsei 
complementare

se 

definitive, persoanei juridice 
condamnate, pentru a-

aplicarea pedepsei 
complementare

se 

definitive, persoanei juridice 
condamnate, pentru a publica 

-
alineate diferite 

pedepse
complementare 
diferite, ceea ce 

claritate din 
formularea 
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audiovizuale ori prin alte 
mijloace de comunicare 
audiovizuale, desemnate de 

prin intermediul presei scrise sau 
audiovizuale ori prin alte 
mijloace de comunicare 
audiovizuale, desemnate de 

1363. Art. 503: Supravegherea 

complementare aplicate 
persoanelor juridice
(2) e

executare 
-a

persoanei juridice, potrivit art. 
499-502.

253. La articolul 503,  alineatul 
ns:

art.499 - 502.”

Nemodificat

1364. Art. 506: Referatul de evaluare 
a minorului
(3) Referatul de evaluare are 
rolul de a furniza organului 
judiciar date privind persoana 

(5) Prin referatul de evaluare, 

254. La articolul 506, alineatele Nemodificat
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poate face propuneri motivate 

1365.

(4) Referatul de evaluare se 

activitatea serviciilor de 
.

255. La articolul 506,  alineatul 

„(4) Prin referatul de evaluare, 

poate face propuneri motivate 

.”

Nemodificat

1366.

(3) Când inculpatul este minor 

administrarea anumitor probe 

asupra sa, poate dispune 

temporar din sala
sau 

persoanele cu drept de 

255 se introduce 
un nou punct, pct. 2551, cu 

2551. La articolul 509, 
alineastul (3) va avea 

(3) Când inculpatul este minor 
cu vârsta mai m

administrarea anumitor probe 

asupra sa, poate dispune 

temporar din sala de 
ori tutorele, 

curatorul ori persoana în 

- sintagma „persoane cu 
drept de reprezentare” 

persoanele (fizice) citate 
la judecarea minorilor
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reprezentare. îngrijirea sau supravegherea 

minorul.

1367.

Art. 511: Punerea în executare 

neprivative de libertate
În cazul în care s-

educative neprivative de 

un termen pentru când se 
dispune aducerea minorului 
chemarea reprezentantului 

pentru punerea în executare a 

256. Articolul 511  va avea 

„Art.511.- Punerea în executare a 
vative de 

libertate
În cazul în care s-

educative neprivative de libertate, 

pentru când se dispune aducerea 
minorului, chemarea  
reprezentantului legal al acestuia, 
a reprezentantului serviciului de 

persoanelor desemnate cu 
supravegherea acesteia.”

Nemodificat

1368. Art. 512: Punerea în executare 
a pedepsei complementare a 

j
(1)

Nemodificat



622

persoanei juridice sunt cuprinse 

condamnare prin care s-a

(2) un
administrator judiciar atunci 

implementarea unui plan de 

preveni comiterea de noi 

administratorul judiciar, 

n elaborarea planului 

supraveghea respectarea 

(3)

definitive, administratorului 
judiciar sau mandatarului 
judiciar.
(4) Mandatarul judiciar sau 
administratorul judiciar nu se 
poate substitui organelor 
statutare în gestionarea 
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1369.
Art. 516

-un 
centru educativ

, liberarea din 
centrul educativ la împlinirea 
vârstei de 18 ani se dispun, 

r legii 
privind executarea pedepselor, 

centrul educativ, 

Revenirea asupra înlocuirii sau 

-c

din oficiu sau la sesizarea 

un nou punct, pct. 2571, cu 
ur
2571. La articolul 257 alineatul 
(2) va avea

liberarea din 
centrul educativ la împlinirea 
vârstei de 18 ani se dispun, 

legii privind 

Revenirea asupra înlocuirii sau 

-cr

se dispun, din oficiu sau la 
sesizarea serviciului de 

1370. 258. La articolul 523 alineatul Nemodificat
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efe
(1)

e)

datelor financiare.

1371.

alin. (1) lit. a)-c) pot fi 
efectuate numai:
a) în baza mandatului emis de 

respectarea procedurii 

respectiv art. 147;
b) numai în baza mandatului 

ivit legii 
speciale, cu respectarea 

157-

259. La articolul 523,  alineatul 

alin.(1) lit.a) - c) pot fi efectuate 
numai în baza mandatului emis de 

executare ori de 

spe
art.521 alin.(2) lit.c).”

Nemodificat
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la art. 521 alin. (2) lit. c).

1372.

Art. 524: Supravegherea 

(1)
pe 

de cel mult 30 de zile, la 
cererea procurorului, de 

prinderea persoanelor date în 

alte mijloace ori ar fi mult 
întârziate.

260. Articolul 524  va avea 
cuprins:

„Art.524.-

în

fi dispuse, la cererea procurorului 

identificarea, 

ar fi mult întârziate.

Nemodificat

1373. -143 se

(3) Prelungirea mandatului de 
supr

139 - 144,
- 160

.138 - 144, 
- 160

- textul art. 138 
este sediul 
materiei pentru 

se face trimitere.
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1374.

Art. 525: Monitorizarea 

financiare
(1) Monitorizarea 

financiare, în vederea 

pot fi dispuse pe o 

la cererea procurorului, de 

.

261. Articolul 525  va avea 

„Art.525.- Ridicarea de 
obiecte sau înscrisuri în 

(1) Ridicarea de obiecte sau 
înscrisuri, în vederea identific

.

Nemodificat

1375. 139 se
ap

pentru motive temeinic 

169 171 se Nemodificat
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justificate, fiecare prelungire 

cu privire la ac
pentru prinderea unei persoane 

conturilor asimilate acestora, 

care au justificat-o.

1376.

(3) Procurorul care 

în

de supraveghere luate conform 

261 se introduce 
un nou punct, 2611, cu 

2611. La articolul 526, alineatul 
(3) va
(3) Procurorul care 

dispune 

supraveghere luate conform art. 
524, informând despre aceasta 

- procurorul nu poate 

supravegherea, dar poate 
dispune încetarea 
supravegherii
-

4 („procurorul are 

imediat supravegherea 

expirarea duratei 

despre aceasta 

mandatul”).
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1377.
Art. 528: Reabilitarea de drept
(2) La împlinirea termenului de 

Codul penal, organul care a 

persoanei juridice.

262. La articolul 528, alineatul 

„(2) La împlinirea termenului de 3 

penal, 

organul care a 

are a 

persoanei juridice.”

Nemodificat

1378.

sau

interesând 

în materie 

tratatele 
prevede altfel.

263. La articolul 548, alineatul 

„Art.548.- (1) Cooperarea 

actelor juridice ale Uniunii 
Europene, tratatelor 

din domeniul 

la care România este parte, 

Nemodificat
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altfel.”

1379.
introduce un nou capitol, 
Capitolul IX „Procedura de 

cuprinzând articolul 5491,  cu 

„Capitolul IX
Procedura  de confiscare sau  
desfi

Nemodificat

1380. Art.5491.- Procedura  de 

(1) În cazul în care  procurorul a 

-ar 

Nemodificat
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1381.

repturi sau interese 
legitime pot fi afectate o copie a 

-le în vedere 

scrise.

Nemodificat

1382.

asupra cererii prin încheiere 

putând dispune una dintre 

Nemodificat

1383.
restituirea bunului ori 

Nemodificat

1384. Nemodificat
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1385. (4) În termen de 3 zile de la 
comunicarea încheierii, procurorul 

Nemodificat

1386.

celei sesizate ori, când ins

completul competent potrivit legii, 

so

Nemodificat

1387. Nemodificat

1388.

potrivit alin.(3).”

Nemodificat

1389.
alineatul (5) se introduce un nou 

Nemodificat
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cuprins:

execut

executare.” 

1390.
cu executarea

cursul exe

cu executarea poate sesiza 

art. 595 596.

266. La articolul 554, alineatul 

„

împiedicare la executare, 

care va proceda potrivit 
597 598.”

Nemodificat

1391. Art. 555: Punerea în executare 
a pedepsei închisorii sau a 

pedepsei accesorii
(1)

267. La articolul 555, alineatul 

„Art.555.- (1) Pedeapsa 

Nemodificat
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pun în executare prin emiterea 
mandatului de executare. 
Mandatul de executare se emite 

executare, data emiterii, datele 
privitoare la persoana 

-o, pedeapsa 

aplicat, pedeapsa accesorie 

ntive ori al 
arestului la domiciliu sau al 

-a
dedus din durata pedepsei, 

404 alin. (7), ordinul de 

emiterea mandatului de executare. 
Mandatul de executare se emite de 

a

emiterii, datele privitoare la 

-

arestului la domiciliu, care s-a
dedus din durata pedepsei, 

art.404 alin.(6), ordinul de arestare 

jud
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1392. Art. 556: Trimiterea spre 
executare a mandatului
(1) Pentru aducerea la 
îndeplinire a mandatului de 

când condamnatul este liber, 

condamnatul este arestat.

268. La articolul 556, alineatul 

„Art.556.- (1) Pentru aducerea la 
îndeplinire a mandatului de 

orga de la 

condamnatului, iar în cazul în 
care acesta nu are domiciliul sau 

executare, când condamnatul este 
az, 

când condamnatul este arestat.”

Nemodificat

1393.
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11

cuprins:
„(11

ma
identificarea persoanei în vederea 
punerii în executare, în raport de 
datele de identificare ale persoanei 

Nemodificat
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d, în 

îndreptarea erorilor materiale 
sesizate.”

1394.
alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alin.(21

cuprins:
„(21) Mandatul de executare sau 
ordinul de interzice

Nemodificat

1395.

Art. 557: Executarea 
mandatului de executare a 

articolului 557  va avea 

„Executarea mandatului de 

de interzicere .

Nemodificat

1396.
alineatul (9) se introduce un nou 

Nemodificat



636

cuprins:
„(10) Pe durata termenului de 
supraveghere, persoana 

licita 

României potrivit art. 85 alin.(2), 
lit.i) sau art.93 alin.(2) lit.d) din 

perioada pentru care persoana 

teritoriul României.”

1397.

Art. 559: Punerea în executare
a amenzii penale
(1)

de executare, în termen de 3 

273. Articolul 559  va avea 
ns:

„Art.559.- Punerea în executare a 
amenzii penale

a amenzii la 
cu executarea, în termen de 3 luni 

Nemodificat
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1398. (2)
în imposibilitate de a achita 
integral amenda în termenul 

de 
executare, la cererea 
condamnatului, poate dispune 

rate lunare.

(3) În caz de neîndeplinire a 

de pe acea parte din 

aplicarea amenzii organelor 
competente, în vederea 

disp

imposibilitate de a achita integral 

alin.(1), 
executarea, la cererea 
condamnatului, poate dispune 

lunare.”

Nemodificat

1399. Art. 560: Înlocuirea pedepsei 
amenzii cu prestarea unei 
munci neremunerate în folosul 

(2) i se face 

274. La articolul 560, alineatul Nemodificat



638

potri

Când dispune înlocuirea 
pedepsei amenzii cu prestarea 
unei munci neremunerate în 

ca

activitate.”

1400.

Art. 562: Interzicerea 
unor drepturi

Pedeapsa interzicerii 
unor drepturi se 

pune în executare prin 

executare a unei copii de pe 

circumscr
domiciliul condamnatul, 

275. Articolul 562  va avea 

„Art.562.- Interzicerea
unor drepturi
Pedeapsa interzicerii 
unor drepturi se pune în executare 

de executare a unei copii de pe 

juridice de drept public sau de 

Nemodificat
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acestor drepturi.

drept privat autori
supravegheze exercitarea 
dreptului respectiv.”

1401.

pune în executare prin 
de

executare a unei copii de pe 
comandantului 

are din care a 
persoana 

276. Articolul 564  va avea 

„Art.564.-

pune în executare prin trimiterea 

executarea a unei copii de pe 
d

în 

, respectiv 

Zonal de la domiciliul 
condamnatului.”

Nemodificat

1402.

speciale

277. Articolul 574  va avea 

„Art.574.-
speciale

speciale 

Nemodificat

1403. a) lucrurile confiscate se predau 
organelor în drept a le prelua 

Nemodificat
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sau valorifica potrivit legii;

1404. a) confiscate se 

trimite o 
copie de pe dispozitivul 

pe dispozitiv, lucrurile 
confiscate se predau organelor 
în drept a le prelua sau 

legii;

b)

delegat cu executarea trimite o 

organului la care se
primirea copiei de pe dispozitiv, 
lucrurile confiscate se predau 
organelor în drept a le prelua sau 

legii;

Nemodificat

1405. b) atunci când confiscarea 

i
bancare, 
trimite o copie de pe 

sume de bani ce nu au fost 
consemnate

executarea trimite o copie de pe 

Nemodificat

1406. c) când s-a dispus distrugerea 
lucrurilor confiscate, aceasta se 

delegat cu executarea, 
întocmindu-se proces-verbal 
care se depune la dosarul 

d) când s-a dispus distrugerea 
lucrurilor confiscate, aceasta se 

delegat cu executarea, întocmindu-
se proces-verbal care se depune la 
dosarul cauzei.

Nemodificat Texte identice
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cauzei.

1407.

(2)
(2) lit. 

g)-
d)-g) din Codul penal, un 
extras de pe dispozitivul 

verifice respectarea acestora.

278. La articolul 576,  alineatul 

„(2) Î
la art.85 alin.(2), lit.e) - j), la
art.93 alin.(2), lit.d) 
alin.(2), lit.c) - g) din Codul penal, 
un extras de pe dispozitivul 

respectarea acestora.”

Nemodificat

1408. D
1

2782

2781

Capitolului III din cadrul 

cuprins : Condamnarea în 

- specificul 

distincte ale
procesului penal, 
impune ca, în cazul 

condamnare.
- de aceea, în cazul 

doar în ceea ce 

„executarea”, ci au 

a procesului penal, 
ceea ce impune 
reglementarea lor 
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1409. 2782 icolul 581, în 
cadrul  Capitolului III Alte 

pedepsei sau

un nou articol, art. 5811, cu 

Art. 5811.-
la aplicarea pedepsei

aplicarea pedepsei se dispune, 
din oficiu sau la sesizarea 
procurorului, de insta

anularea.

alin. (3) din Codul penal, 

aplicarea pedepsei, dispune 
condamnarea inculpatului pentru 

-
procesului penal 

-

- prin urmare, când se 

executarea unei 
pedepse nu poate fi 

condamnare.
- de aceea, este necesar 

- în lipsa unei 

de condamnare, nu se 
vor putea stabili 
niciuna dintre 

calitate.
-

care stabile
cuantumul pedepsei ce 
se va executa, sunt 

privind modalitatea de 
stabilire a pedepsei 
8criteriile de 
individualizare, 

când judecata s-a
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(3) La stabilirea pedepsei pentru 

vedere exclusiv criteriile de 

din cauza în care s-

aplicarea pedepsei. Dis

1410.

Art. 582: Revocarea sau 

pedepsei
(1)

ori 89 din Codul penal se 

sesizarea

ar putea atrage revocarea sau 
anularea.

279. La articolul 582, alineatul 

„Art.582.- (1)

pedepsei 
89 din Codul penal
din oficiu sau la sesizarea 
procurorului sau a consilierului 

atrage revocarea sau anularea.”

279.

Art. 582  - Revocarea sau 

pedepsei

sesizarea procurorului sau a 
consilierului de pr

ar putea atrage revocarea sau 
anularea.

-
procesului penal 

-

- prin urmare, când se 

executarea unei pedepse 

de condamnare.
- de aceea, este necesar ca 

-

condamnare, nu se vor 
putea stabili niciuna 

calitate.
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1411. (2) la expirarea 

alin. (4) lit. c) din Codul penal
persoana cu privire la care s-a

pedepsei nu a respectat 

de condamnare,

amânarea, în vederea 

expirarea termenului de 
supraveghere.

(2) D

alin. (4) lit. c) din Codul penal 
persoana cu privire la care s-a

pedepsei nu a respectat 

prin care s-a dispus
amânarea, serviciul de

supraveghere.

1412.

dispune condamnarea 

de amânare, 
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1413. 279 se introduce 
un nou punct, pct. 2791, cu 

2791 icolul 582 se 
int

1, cu denumirea 

- renumerotare a 

existente, ca 
urmare a 
introducerii noii 

supra, pct. 29).

1414.

Art. 583: Revocarea sau 
anular
pedepsei
(1)

pedepsei sub supraveghere 
ori 97 din 

Codul penal
oficiu sau la sesizarea 
procurorului,

atrage revocarea sau anularea.

280. Articolul 583  va avea 

„Art.583.- Revocarea sau 

pedepsei sub supraveghere
(1) Asupra 

art.96 sau art.97 din Codul penal 
, la 

sesizarea procurorului sau a 

putea atrage revocarea sau 
anularea.

Nemodificat

1415.

alin. (5) din Codul penal alin.(5) din Codul penal 

Nemodificat
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condamnatul nu a respectat 
e prin 

procuror sau de partea 

termenului de supraveghere.

condamnatul nu a respectat 

, de 
sau de 

termenului de supraveghere.”

1416.
pedepse

281. La articolul 585, alineatul 

„Art.585.-

Nemodificat Preambul –
texte identice

1417. a) Nemodificat Texte identice

1418. b) recidiva; b) recidiva; Texte identice

1419. Nemodificat

1420. c) d) Nemodificat Texte identice
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1421.

Art. 587: Liberarea 

competent, prec
de proximitate.

punctul 281 se introduce 
un nou punct, pct. 2811, cu 

:
2811. La articolul 587 alineatul
(4)

une 

.

-

ilor, 

1422.

(1)

105 alin. (1) din Codul penal se 

atrage anularea.

282. La articolul 588, alineatele 

cuprins:
„Art.588.-

la 
art. 105 alin.(1) din Codul penal se 

sesizarea procurorului sau a 
,

atrage anularea.
………………………

Nemodificat

1423. (3) Nemodificat
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din Codul penal
-a

judecat pe condamnat pentru o 
-a

alin.(1) din Codul penal, la
sesizarea serviciului de 

ne,
-a judecat pe 

-

1424.

e de 
pe dispozitivul prin care s-a când este cazul, o copie de pe 

dispozitivul prin care s-a dispus 

Nemodificat

1425.

Art. 589: Cazurile de amânare
a)
unei expertize medico-

ce

Ad
Penitenciarelor face 

un nou punct, pct. 2821, cu 
l cuprins:

2821, La articolul 589 litera a) 
va avea

, pe baza unei 
expertize medico-legale,

care

care

reformulare 
pentru a 
corecta 
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a pedepsei, 

specificul bolii nu permite 
tratarea acesteia cu asigurarea 

specificul bolii nu permite 
tratarea acesteia cu asigurarea 

libe

1426.
condamnatului în cazul 
am
(3)
alin. (2) pot fi impuse în 

complementare a interzicerii 

283. La articolul 590, alineatul Nemodificat

1427.

Art. 591

-

punctul 283 se introduc
noi puncte, pct.2831

2832,
2831. La articolul 591 alineatul

s-a
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închisorii pentru a lua în 

jandarmeriei, 
proximitate, organelor 

persoana, jandarmeriei, 

condamnatul, organelor 

1428. Art. 592:    Cazurile de 
întrerupere
(1) Executarea pedepsei 

(3) 

a

2832. La articolul 592 alineatul
(1)
(1) Executarea pedepsei 

la art. 589, la cererea persoanelor 

la 
cererea
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penitenciarului. penitenciarului.

1429.
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, 
cuprins:
„(5) Cererile ulterioare de 

Nemodificat

1430. TITLUL IV

TRANZITORII

Nemodificat

1431. Art.102.- Legea nr.135/2010 

Oficial al României, Partea I, 

vigoare la data de 1 februarie 
2014.

Art.103.- Legea nr.135/2010 

Oficial al României, Partea I, 

vigoare la data de 1 februarie 
2014.

1432. Art.103.-
vigoare la data de 1 februarie 
2014.

Art.104.- n
vigoare la data de 1 februarie 
2014.
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1433. „Art. 1031 –
4881 – 4886 din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de 

numai proceselor 

în vigoare a Legii nr. 135/2010 

.”

În subsidiar, în 
cazul introducerii 

impune 
introducerea unei 

ensul 

legale care 

a procesului penal 

proceselor penale 

intrarea în vigoare 
a noului Cod de 

.
În caz contrar, 
aplicarea
prevederilor legale 
ca

procesului penal” în 
procesele penale 
aflate în curs de 

noului Cod de 

volumului de 
activitate al 

vigoare a noului 

noului Cod de 
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poate anticipa o 

volumului de 
activitate al 

aplicarea legii
penale mai 
favorabile.
Nu în ultimul rând, 

termenul de cel mult 

articolul 4884 pentru 

termenul de 5 zile 

4886 pentru 
motivarea 

seama de 
supraaglomerarea cu 

de volumul de 
activitate crescut pe 
care îl presupune 
punerea în aplicare a 

a noului Cod de 

1434. Art.104.- (1) Legea nr.135/2010 
privind Codul de pro

Oficial al României, Partea I, 
nr.486 din 15 iulie 2010, cu 

Art.105.- (1) Legea nr.135/2010 

Oficial al României, Partea I, 
nr.486 din 15 iulie 2010, cu 
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prin prezenta lege se va republica 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o noua 
numerotare.

aduse prin prezenta lege se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cel mai 
târziu la 15 ianuarie 2014, 
dându-se textelor o noua 
numerotare.

1435.

(2)
Titlul II - D

acte normative care cuprind 
di cu

(2) În completarea 
prevederilor legale privind 
republicarea, legea de 
republicare
distinct un tabel de 

nr.135/2010 privind Codul de 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.486 din 15 iulie 

nr.135/2010 privind Codul de 

(3)
în Titlul II -
modificare
acte normative care cuprind 
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prin prezenta lege, vor fi 
republicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 

intrarea în vigoare a prezentei legi.

aduse prin prezenta lege, vor fi 
republicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se 

intrarea în vigoare a prezentei 
legi.

1436. Art.105.- P

Legea nr.29/1968 privind Codul 

în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.78 din 30 aprilie 1997, 
cu

nr.281/2003

României, Partea I, nr.468 din 1 
iulie 2003.

Art.106.- Pe d
vigoare a prezentei legi se 

al României, Partea I, nr.78 din 

III din Legea nr.281/2003

completarea Codului de 

Oficial al României, Partea I, 
nr.468 din 1 iulie 2003.

1437. (Legea nr.187/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii
nr.286/2009 privind Codul 
penal)
Art. 115

Art.106.- Articolul 115 din Legea
nr.287/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr.286/2009 

Art.107.- Articolul 115 din 
Legea nr.187/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal 
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1.

43/2002

al României, Partea I, nr. 244

503/2002

cuprins:
"Art. 13.- (1) Sunt de 

78/2000,

persoanelor care le-au comis,

mai mare decât echivalentul în 

valoarea sumei sau a bunului 

mare decât echivalentul în lei a 
10.000 euro;

pagubei materiale ori de 
valoarea sumei sau a bunului 

Autor: deputat  Márton Árpád
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senatori; membrii din România 
ai Parlamentului European; 
membrul desemnat de România 

ai Guvernului, secretari de stat 

membrii Consiliului Superior 
al Magistratur

consilierii de stat din cadrul 

consilierii de stat ai primului-

p

guvernatorul, prim-
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sectoarelor municipiului 

viceprimarii municipiilor; 
consili

control din cadrul acestora; 

Financiare; personalul vamal; 

conducere, de la director 
inclusiv, în cadrul regiilor 

al compan
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centrale financiar-bancare; 
t. 293 

Codul penal.

intereselor financiare ale 
Uniunii Europene sunt de 

Codul penal

Legea nr. 241/2005 pentru 

evaziunii fiscale, cu 
-a

decât echivalentul în lei a 
1.000.000 euro.
(4) Procurorii din cadrul 

l
(5) În cazul în care dispune 
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penale, procurorul din cadrul 

militarii în activitate, se 

gradul militar pe care îl au 
persoanele cercetate."

1438. Prezenta lege transpune
cuprinse în directive ale Uniunii 

1. art.1, art.2 alin.(1) - (5), art.3 

din Directiva 2010/64/UE a 

Consiliului din 20 octombrie 2010 

traducere în cadrul procedurilor 

Oficial al Uniunii Europene 
(JOUE) nr. L 280 din 26 
octombrie 2010.

Nemodificat
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1439.
alin.(2) din Directiva 2012/13/UE 

Consiliului privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor 

oficial  al  Uniunii Europene 
(JOUE) nr. L142 din 1 iunie 2012.

Nemodificat
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ANEXA II: AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Text  Senat Amendamente Motivare

1.

Legea nr. 51/1991 privind 
siguranta nationala a Romaniei

1. Titlul Legii nr.51/1991 

rea formulare:
„Legea nr.51/1991 privind 
securitatea

Nemodificat

2. Art. 3
Constituie amenintari la adresa 
sigurantei nationale a Romaniei 
urmatoarele:

a) planurile si actiunile care 
vizeaza suprimarea sau 
stirbirea suveranitatii, unitatii, 
independentei sau 
indivizibilitatii statului roman;
(Legea nr. 51/1991 privind 
siguranta nationala a 
Romaniei)

Articolul 29 se completeaz
cu un nou punct, pct. 21, cu 
urm :

„La articolul 3, litera a) va avea 

Autor: deputat  Márton Árpád

3. 3.
zece noi articole, art.121 - 1210, cu 

11
articole noi, art.121 – 1211, cu 

Autor: deputat  Varujan 
Pambuccian
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„Art.121.-
art.3 constituie temeiul legal pentru 

potrivit at

„Art.121.-
la art.3 constituie temeiul legal 

de a cere, organului ierarhic 
superior, respectiv organului 
judiciar competent, potrivit 

acestora, efectuarea unor acte, 

Autor: deputat  Márton Árpád

4. a)

sau de la persoane juridice de drept 
privat ori de la persoane fizice;

a) i

solicite de la persoane juridice 
de drept privat ori de la 
persoane fizice;

5. e) te sau 

electronice sau furnizorii de servicii 

potrivit legii;

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

prelucrate de 

publice de 

electronice sau 
furnizorii de 
servicii de 

electronice 
destinate publicului 
includ date cu 
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indivizilor. 
Accesarea acestor 

persoanelor vizate 

cu caracter 

presupune 
„restrângerea 

ale omului”. 

organele cu 

domeniul 

specifice culegerii 

urmând ca 
prevederile art.122-
1210 (referitoare la 
autorizarea unor 
astfel 

acest caz.

6. Art.122.-

fundamentale ale omului se 
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care:

7. c)
,

Autor: deputat  Márton Árpád

8. (2)
la alin.(1) pot consta în:

9.

furnizorii de servicii de 

destinate publicului, altele 

datelor generate sau prelucrate 

furnizorii de servicii de 

destinate publicului;
Autor: deputat  Varujan 
Pambuccian

prelucrate de 

publice de 

electronice sau 
furnizorii de 
servicii de 

electronice 
destinate publicului 
includ date cu 

a
indivizilor. 
Accesarea acestor 

persoanelor vizate 

cu caracter 

presupune 
„restrângerea 
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ale omului”. 

organele cu 

domeniul 

specifice culegerii 

urmând ca 
prevederile art.122-
1210 (referitoare la 
autorizarea unor 
astfel de activ

acest caz.

10. b)
documente sau înscrisuri pentru a 

într-un loc, la un obiect sau 
deschiderea unui obiect; 

c
documente sau înscrisuri 

necesar accesul într-un loc, la 
un obiect sau deschiderea unui 
obiect;
Autor: deputat  Varujan 
Pambuccian

11. c)
unui obiect sau document, 
examinarea lui, extragerea 

are acesta le 

d
a unui obiect sau document, 
examinarea lui, extragerea 

a, 
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prin orice procedee; extrase prin orice procedee;
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

12. d) instalarea de obiecte, 

locurile în care au fost depuse, 
supravegherea  prin fotografiere, 
filmare ori prin alte mijloace tehnice 

sistematic în locuri publice sau 
efectuate în orice mod în  locuri 
private;

e) instalarea de obiecte, 

acestora din locurile în care au 
fost depuse, supravegherea prin 
fotografiere, filmare ori prin 
alte mijloace tehnice ori 

sistematic în locuri publice sau 
efectuate în orice mod în locuri 
private;
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

13. e)

prin alte mijloace tehnice de 
supraveghere;

f

sau prin alte mijloace tehnice 
de supraveghere;
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

14. f) interceptarea trimiterilor 
la loc 

a acestora, examinarea lor, 

de extrase prin orice procedee;

g) interceptarea trimiterilor 

la loc a acestora, examinarea 

înregistrarea, copierea sau 
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procedee;
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

15. g)

datele financiare ale unei persoane.

h

sau datele financiare ale unei 
persoane.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

18. e)
telefonice, identificarea 
abonatului, proprietarului sau 
utilizatorului unui sistem de 

sau a unui punct 
de acces la un sistem informatic.”

e)
telefonice, identificarea 
abonatului, proprietarului sau 
utilizatorului unui sistem de 

sau a 
unui punct de acces la un sistem 
informatic.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru
corelare cu 
terminologia 

domeniului 

electronice.

19. Art. 36
(1) Pentru investigarea 

prezentei legi, inspectorii de 

sau mijloacele de transport pe 

2. La articolul 36 alineatul (1), 

cuprins:

„a)
sau mijloacele de transport pe care 
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care întreprinderile ori 

legal;
(Legea nr. 21 din 

10/1996)

întreprinderi
întreprinderi le folosesc în 

profesionale;”

20. Art. 7

Financiare sunt în drept:
a)

depozi

vigoare cu privire la 

fapte care sunt interzise de 
acestea;
(
Guvernului nr. 91/2003 privind 

2. La articolul 7, litera a) va 

„a)

vigoare cu privire la prevenirea, 

interzise de acestea;”

21. Art. 7
e)
potrivit 

organele abilitate de lege a 

3. La articolul 7, litera e) se 



9

publice sau particulare - case, 
-,

locuri sunt ascunse documente, 

(
Guvernului nr. 91/2003 privind 

23. Art.72

(11).
alineatul (7) se intr
alineate noi cu
cuprins: 

acestora realizându-se din grija 

alineatele (2)-(8) în 
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parchetelor unde o minoritate 

Autor: deputat  Márton Árpád

32.

Art. 18.- (1) Organele de 

licite datele 

Art.100.- Articolul 18 din Legea 

datelor generate sau prelucrate de 

furnizorii de servicii de 

publicului, pr

nr.506/2004 privind prelucrarea 

României, Partea I, nr. 406 din 18 
iunie 2012

„Art.18.- Organele 

în baza prezentei legi cu 
respectarea prevederilor art. 

Art.18 – (1) Organele de 

legi cu respectarea prevederilor 

predictibilitate 

Întrucât alin.(1) 

din Codul de 

car
procedurile prin care 

cazul în care datele 
sunt solicitate de 
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doar cu aprobarea 
procurorului care 

procurorului competent 
potrivit procedurii de dare în 

competent.
(2)
cu privire la solicitarea 
procurorului de transmitere 
a datelor în 48 de ore, prin 

de consiliu.
(Legea nr.82/2012 privind 

prelucrate de furnizorii de 

electronice destinate 

Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu 

comuni )

.”
(2) Organele de stat cu 

legi cu respectarea 
prevederilor art.122 - 1210 din 
Legea nr.51/1991 privind 

României.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

24.
Ar

1. La articolul 3,  alineatele 
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judiciare cuprins:

sau
c)

temeinicie a
trimiterii 

sau

Autor: Marton Arpad

25. Art. 21: Introducerea în 

responsabile civilmente
(1) Introducerea în procesul 

civilmente poate avea loc, la 
civile sau a 

inculpatului, în termenul 

6. La articolul 21,  alineatele 

cuprins:
„Art.21.- (1) Introducerea în 

responsabile civilmente poate avea 
loc, la cererea 
potrivit legii civile, în termenul 

6. Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

26. Art. 25: Rezolvarea
civile în procesul penal
(1) În caz de condamnare,

8. La articolul 25,  alineatul 

„Art.25.- (1)
atât

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

27.

civile

12. La articolul 26, alineatele 

cuprins:
„Art.26.- (1)

,
câ

12.Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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civile

penal
termenului rezonabil al
procesului penal.

rezonabil

28. La articolul 100, alineatul (4) 
se c

cuprins:
g) proba a fost prezentat
publicului indiferent de 

s-a realizat în faza 

e fond.

29. Art. 141: Autorizarea unor 

(5) Cu privire la datele 
informatice identificate prin 
accesul la un sistem informatic, 
procurorul poate dispune, prin 

:

unei copii a acestor date 
informatice;

La articolul 141, alineatul 5 se 

cuprins: 
(5) Cu privire la datele 
informatice identificate prin 
accesul la un sistem informatic, 
procurorul poate dispune, prin 

a) realiza
copii a acestor date informatice;

este necesar ca 
prevederile art.168 
referitoare la modul

copierea datelor 
identificate în urma 

sistem informatic, 
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informatice din sistemul 
informatic.

integrita

informatice din sistemul 
informatic.

acestea. Prevederile alin.(101)-
(105 8) ale art.168 se 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

primirea  acestor 

în cazul copierii 
datelor identificate 
prin acces la un 
sistem informatic.

30. tul 70 se introduc 
1- 705,

cu
701

introduce un nou articol, art. 
1421

Art.1421

(5) Aplicarea prevederilor 
alin.(1)-(4) se face cu respectarea 
procedurilor stabilite prin 
normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.
(6) Datele rezultate din 

prevederilor prezentului articol 
nu pot fi folosite ca probe în 
cadrul procesului penal. 

datelor rezultate în 

supraveghere 

datelor. Persoanele 
autorizate care 

a

datele rezultate, sub 

responsabile pentru 

integritatea datelor 

posibilitatea 

momentului în care 
s-a produs o 
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Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

elor.

Amânat pentru 
a fi prezent dl 

deputat VP 
pentru a le 

31.

Art. 154: Conservarea datelor 

77. Articolul 154  va avea 

„Art.154.- Conservarea datelor 
informatice elor privind Pentru eliminarea 

întrucât datele 
privind traficul 

tot date informatice.

(2) Prin date referitoare la 

o comunica
printr-un sistem informatic, 
produse de acest sistem în 

de comunicare, indicând 

tipul de serviciu.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru evitarea 

definirea sintagmei 
„date referitoare la 
traficul 

criminalitatea 

lit.d).

32.

(8) (7)

Art. 154

(9)
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penale, procurorul este obligat 

conservate.
au fost conservate.” conservate.

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

33. Art. 168. 

..........
(8) În cazul în care, cu ocazia 

sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor 

cuprinse într-un alt sistem 
informatic ori suport de stocare 

accesibile din sistemul sau 

conservarea,
copierea datelor informatice 

au

La articolul 168, alineatul (8) 

(8) În cazul în care, cu ocazia 

sistem informatic sau a unui 
suport de stocare a datelor 

info
într-un alt sistem informatic ori 
suport de stocare a datelor 

copii a datelor informatice 
identifica

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

pentru corelare cu 
prevederile art.141 
alin.(5)

alin.8
-

- pe de 
„completarea” 

(de aceea se impune 
trimiterea la alin.1-7)

34.
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alineate noi, alineatele (101) –
(108 rul cuprins:
(101

informatice identificate prin 

sau a unui suport de stocare a 
datelor informatice, în baza 

asigure semnarea datelor 
rezultate din realizarea de copii, 

calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare 

datelor se va face în mod 

copiei.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

datelor rezultate din 
realizarea de copii  

datelor. Persoanele 
autorizate care 

datelor informatice, 

primesc datele 
rezultate, sub 

responsabile pentru 

integritatea datelor 

posibilitatea 

momentului în care 
s-a produs o 

(102

care transmite date rezultate din 
realizarea de copii ale datelor 
informatice identificate prin 

sau a unui suport de stocare a 
datelor informatice, în baza 

semneze datele transmise, 
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calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare 

persoanei autorizate, aceasta 
asumându- tfel 
responsabilitatea în ceea ce 

transmise.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(103

realizarea de copii ale datelor 
informatice identificate prin 

sistem informatic 
sau a unui suport de stocare a 
datelor informatice, în baza 

verifice integritatea datelor 

integritate prin semnarea datelor, 

calificat eliberat de un furnizor 
de servicii de certificare 

persoanei autorizate.
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Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(104

e

securitatea acestor date.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(105) Aplicarea prevederilor 
alin.(101) –(104) se face cu 
respectarea procedurilor stabilite 
prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(106

informatice identificate prin 

sau a unui suport de stocare a 
datelor informatice, în baza 
prezentei 
predea o copie a respectivelor 
date, pe un suport care nu 
permite alterarea datelor, 

informatic sau suportul de 
stocare a datelor informatice 

garantarea 

identificate în urma 

sistem informatic 
sau a unui suport de 
stocare a datelor 
informatice, este 
necesar ca o copie a 

predate persoanei 

informatic sau 
suportul de stocare 
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Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(107

informatice identificate prin 

sau a unui suport de stocare a 
datelor informatice, în baza 
prezentei legi

(106

verbal de predare-primire, care 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(108) Datele rezultate din 
realizarea de copii ale datelor 
informatice identificate prin 

sau a unui suport de stocare a 

alin.(101)-(107) nu pot fi folosite 
ca probe în cadrul procesului 
penal. 
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian
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35. Art. 170: Predarea obiectelor, 
înscrisurilor sau a datelor 
informatice

un obiect ori un înscris poate 

, cu aprobarea 

fizice sau juridice în posesia 

dea, sub luare de 

87. La articolul 170, alineatul (1) 

„Art.170.- (1) În cazul în care 

ri un 
înscris poate servi ca mijloc de 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian, deputat  Márton
Árpád trebuie eliminat din 

proiectul de lege, 

vigoare forma 

art.170.

36. 88. La articolul 170 alineatul 

cuprins:

(23

prevederile alin.(21 2),
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datelor informatice solicitate, 
prevederile art.168 alin. (101) –
(108) aplicându-se în mod 

Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

(27) Datele ridicate, transmise 

prevederilor alin.(21)-(26) nu pot 
fi folosite ca probe în cadrul 
procesului penal. 
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

37.

se poate dispune, cu 
orului de 

probele biologice recoltate de 
la persoane sau orice alte probe 
ce au fost

96. La articolul 191, alineatele 

cuprins:
„Art.191.- (1) Expertiza 

cu privire la probele biologice 
recoltate de la persoane sau orice 

ridicate.
……………………………………

(1) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

38. (4) Organul judiciar care a 107. La articolul 210, alineatul Se elimin
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dispus

(1)-
consemna într-un proces-verbal 
modul în care s-a realizat 

Autor: deputat  Márton Árpád

39.

procuror
(1)

procurorul poate dispune în 
mod provizoriu, prin

inculpat, pentru cel mult 5 
zile.

108. Articolul 212  va avea 

„Art.212.-

procuror 
(1) Procurorul dispune citarea 
inculpatului aflat în stare de 
libertate sau aducerea 
inculpatului aflat în stare de 

.

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

40.

Art. 213: 
controlului judiciar 

(1)

109. Articolul 213  va avea 

„Art.213.- Calea de atac 
controlului 

judiciar dispuse de procuror

(1)
procurorului prin care s-a luat 

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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i-

unde s-

parchetului din care face 
parte procurorul care 

dispune, la propunerea 

(1) 

iciar, în 
termen de 48 ore de la 
comunicare, inculpatul poate 

-ar reveni 

fond.

41.

-a

localitate, câte o copie de pe 

111. La articolul 215, alineatele

cuprins:
„(5) 

-a

o
localitate, câte o copie de pe 

caz, a încheierii j

(5) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

-

n

- celui în loc de celor –
corelare cu singularul 
„inculpat”
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a
camer

serviciului public comunitar de 
e

, în 

care îi revine. Organele în drept 
dispun darea inculpatului în 
consemn la punctele de trecere 
a frontierei.

precum

are inte
serviciului public comunitar de 

în 

în vederea 

inculpat a obli
Organele în drept dispun darea 
inculpatului în consemn la 
punctele de trecere a frontierei.”

42.

consiliu în termen de 5 zile de 
la înregistrarea propunerii sau a 
cererii, comunicând 

termenul fixat.

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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cel mult 24 de ore de la 
solicitarea acestuia.
(12) Propunerea procurorului 
se comuni
cererea inculpatului se 

propunerea sau cererea în lipsa 

dreptul de a depune concluzii 
scrise, care sunt prezentate 

înainte de expirarea termenului 

propunerii sau a cererii.

penale, s-a impus inculpatului 
. (2) 

încheiere, la fiecare 60 de zile, 

determinat stabilirea acestei 

înlocuirea ori încetarea ei.
(
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de consiliu, prin încheiere, în 

procurorul au dreptul de a 
depune concluzii scrise, care 
sunt prezentate jud

termenului de verificare stabilit 

arestului la domiciliu sau a 

(12).

judiciar 

(9).

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

În cazul punctului 
114 al art. 102

ale 

(8), respectiv 

alineatelor (9)-(11) 
al art. 217  din 
Legea nr. 135/2010
Autor: deputat  
Márton Árpád
.

(8)

sesizarea procurorului ori la 
tre 

.
-(7) se 

.

(8) În cazul în care dispune o 
,

.

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

În cazul punctului 
114. al art. 102

(8), respectiv 
me
alineatelor (9)-(11) 
al art. 217  din 
Legea nr. 135/2010.
Autor: deputat  
Márton Árpád
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(9)

p
inculpatului.

(10) Împotriva încheierii 

procurorul pot formula 

termen de 48 de ore de la 
comunicare.

(

dreptul de a depune concluzii 

(12) În cazul în care pe durata 

rea-
ea 

(9) În cazul în care pe durata 

rea-

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

Texte identice
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pentru care s-a dispus punerea 

curorului ori din 
oficiu, poate dispune înlocuirea 

arestului la domiciliu sau a 

-a dispus 

procurorului ori din oficiu, poate 

.”

43. Art. 241: Încetarea de drept a 

d) când s-a împlinit durata 

preventive în cursul 

î
art. 239 alin. (1);

127. La articolul 241 alineatul 

cuprins:

„d) în alte cazuri anume 
;”

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

44. e) când au expirat termenele 128. La articolul 241 alineatul 
(1), literele e) -

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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în acest termen;
-a împlinit 

g) în alte cazuri anume 
de lege.

45.
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11

cuprins:
„(11)

drept:

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

a)

b)
at

46.

(5) Cererea de revocare sau 

130. La articolul 242, alineatele 

cuprins:

„(5) Cererea de revocare sau (5) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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a în cursul 

sau
iar în 

termen de 3 zile de la data 
.

sau
.

cererii 
preventive,

dispune citarea inculpatului.

……………………………………
(7)

citarea inculpatului.

(7) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

47.

(4) Când s-

persoana în îngrijirea ori 

131. La articolul 243, alineatul 

„(4) Când s-a dispus

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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minorul

despre locul 

-ar reveni 

minorul.”

48.

(1) Procurorul, în cursul 

cererea procurorului, în 

pericol concret de ascundere, 
distrugere,
sustragere 
bunurilor care pot face obiectul 

132. Articolul 249  va avea 

„Art.249.-

procurorului, în procedura de

pentru a evita ascunderea, 

sustragerea
bunurilor care pot face obiectul 
confis sau al 

ori care pot 

pedepsei amenzii sau a 

(1) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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pedepsei amenzii sau a 
cheltuielilor judiciare ori a 

cheltuielilor judiciare ori a 

(6)

obligatorii în cazul în care 

ori în 

de lege.

(7) (7) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

49. Art.2523.- Valorificarea 
bunurilor mobile sechestrate în 

Prevederile alin (4)-(6) al art. 
2522

Autor: deputat Márton Árpád

modificarea 
alin. (3) al art. 
2523 nou
propus prin 
înlocuirea 
tezei a doua

50. 137. La articolul 259, alineatul 
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Art. 259: Locul de citare

la
sediul organului judiciar care 
a emis-o.

nici adresa 

t

c) numele, prenumele 

celui 
citat;

c) numele, prenumele celui 
citat;
Autor: deputat  Márton Árpád

51.

sa
152 alin. (3)

informatice sau financiare;

153. La articolul 283 alineatul 

cuprins:

„o)
lin.(2) sau a 

alin.(5) 

informatice sau financiare;”

alin. (3) tre furnizorii de

electronice sau furnizorii de 

electronice destinate publicului 
sau de orice tip de comunicare 
ori de servicii financiare.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

52. Art. 286: Actele organelor de 156. La articolul 286,  alineatul Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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(4) Organele de cercetare 

(2) se 
aplic

„(4)

mod co

53. Art. 289: Plângerea

prevederile legale.

La articolul 289, alineatul (5) 

Art.289 - (5)

,
un certificat calificat eliberat 
de un furnizor de servicii de 
certificare acreditat în
conformitate cu prevederile 
legale.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian

Pentru corelare cu 
prevederile Legii 

nr.455/2001 privind 

54.

(7) În tot timpul cât judecata 

187. La articolul 352, alineatele 

(7) Se elimin
Autor: deputat Márton Árpád
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este public.

dosarului.

actele dosarului.

are îndatorirea de a aduce la 

procesului. lcarea acestei 

1.000 lei la 10.000 lei, cu 

îndatorirea de a aduce la 

……………………………………

(8) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

(10) Toate actele dosarului, 
elor clasificate, 

potrivit legii, sunt publice, cu 

procesuali.

(10)

.

(10) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

55.
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va
acorda un alt termen pentru 

ales, pentru motive temeinice, 

acesta
alt termen pentru angajarea unui 

Autor: deputat  Márton Árpád

56.

Art. 414: 

(1)
la expirarea 

termenului de declarare a 

216. Articolul 412  va avea 

„Art.412.-
motivarea apelului
(1)

(21) nirea 

mandatar special
legii.
Autor: deputat  Márton Árpád
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57. Art. 438: Cazurile în care se 

1. î

222. La articolul 438 alineatul 
(1), punctul 1  va avea 

„
ind 

calitatea persoanei, atunci când 

competente;”

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

58. Art. 471: Cererea de recurs în 
interesul legii
(1) Pentru a se asigura 

procurorul general al 

oficiu sau la cererea ministrului 

al Înaltei

232. La articolul 471, alineatul 

„Art.471.- (1) Pentru a se 

din oficiu sau la cererea 

au

Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád
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59.

reducerea cu o treime a 

de lege în cazul pedepsei 

pedepsei amenzii.

240. La articolul 480, alineatul Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

60. 244. Articolul 488  va avea 

„Art.488.- Calea de atac

(31)

a fost respectat, cazul se 

Autor: deputat  Márton Árpád

61.

Art. 524: Supravegherea 

260. Articolul 524  va avea 
rins:

„Art.524.- Supravegherea 
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pe 
de cel mult 30 de zile, la 
cererea procurorului, de 

prinderea persoanelor date în 

alte mijloace ori ar fi mult 
întârziate.

în

fi dispuse, la cererea procurorului 

tificarea, 

ar fi mult întârziate.

(1) Se elimin
Autor: deputat  Márton Árpád

62.
un nou articol, articolul 6021,

Norme metodologice

Art.6021 – În termen de 3 luni 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul, la 
propunerea Ministerului 

Sunt necesare norme 
metodologice pentru 
aplicarea
prevederilor 
referitoare la 
asigurarea 
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metodologice de aplicare a 
prezentei legi.
Autor: deputat Varujan 
Pambuccian


