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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

                       , 27.06.2013
                                              Nr.  PL.x – 131/2013

RAPORT SUPLIMENTAR
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 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

rma avizului 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 

i prin 
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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
Nicolae Constantin, 

rului 
General

, consilier - membru al plenului, doamna 
Loredana Criveanu, in .

, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a avizului 
, a avizului Consiliului Superior al Magistraturii, precum membrii

Comisiei , s- , cu majoritate de voturi ,
proiectul de pentru punerea în aplicare a Legii nr.135/2010 privind 

i pentru modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispozi ii procesual
penale, cu amendamentele admise, redate în Anexa I la raport. Amendamentele respinse fiind cuprinse în Anexa II.

iunie 2013 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei D

Doina Stanciu,
penale,

doamna Andreea 
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doamna Alexandra Mihaela Sinc, consilier al Procurorului General, din partea 
.

Consiliului Superior al Magistraturii,
s- , cu majoritate de voturi (14 voturi pentru 12 ),

spre dezbate proiectului de 

.

organice.

                                                                           SECRETAR,                                                             
                                        Theodor-                      

                                                 
Consilier,
Silvia Olaru
Roxana David


