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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor măsuri de 

implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul 

de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din  

7 februarie 2014, cu următoarele modificări: 

 

1. La articolul I punctul 1, articolul 24 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„Art. 24. - Completele de 5 judecători judecă apelurile 

împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de Secţia penală 

a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, soluţionează contestaţiile 
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împotriva încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă 

instanţă de Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 

soluţionează cauzele în materie disciplinară potrivit legii şi alte 

cauze date în competenţa lor prin lege.” 

 

2. La articolul II, punctul (i) al literei a) a alineatului (1) 

al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(i) infracţiunile prevăzute la art. 188, art. 189, art. 205,  

art. 207, art. 209, art. 212-215, art. 217, art. 249 - 252, art. 263,  

art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt 

dintre cele prevăzute la art. 310 şi art. 311, art. 314, art. 315,  

art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute 

la art. 310 şi art. 311, art. 325, art. 342 -347, art. 351, art. 359,  

art. 360-366 din Codul penal;” 

 

3. La articolul II, punctul (vii) al literei b) a alineatului (1) 

al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(vii) infracţiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind 

combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în 

vigoare, republicată;” 

 

4. La articolul VI, alineatul (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 „(2) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din  

15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia 

prin lege.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din 

Constituţia României, republicată. 
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