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Lege pentru punerea in aplicare a Codului
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penale

de proceduri penali gi pentru
care cuprind dispoziti i  procesual

Secl iunea a2-a
Motivul emiteri i actului normativ

1. Descrierea situafiei actuale
Elaborarea gi adoptarea unui nou Cod de pror:edurd penalS reprezinti un moment

crucial in evolu{ia legislativi a oricirui stat. Decizia ,Je a se trece la elaborarea unui nou
Cod de proceduri penald nu a fost o simpli rnanifestare a vointei polit ice, ci a
reprezentat, in egal5 mdsuri, un corolar al evolutiei economico-sociale, dar gi a doctrinei
gijurisprudenfei gi a avut labazd o serie de neajunsuri existente in actuala reglementare.

Intratin vigoarein ianuarie 1969, actualul Corf de proceduri penald a trebuit init ial
sd facd fa[i rigorilor procesului penal ale statului totalitar, pentru ca ulterior, cu multiple
modificdri, sd fie adaptat exigenlelor unui stat democratic. Ratif icarea Tn 1994 a
Convenliei europene pentru apirarea drepturilor onrului 9i a l ibertit i lor fundamentale a
condus la aplicarea directi in cadrul procesului penal a standardelor europene de
proteclie, constat6ndu-se numeroase situali i Tn care normele de proceduri penali
romAne se aflau intr-o vidit i contradiclie cu jurisprudenla Cu(ii Europene a Drepturilor
Omului (in continuare CEDO).

Actuala reglementare a procesului penal a fost supusi unor frecvente interven[ii
legislative care au vizat diferite institu{ii procesuale, ceea ce a condus la o interpretare gi
aplicare neunitari, l ipsitd de coeren!5 a legii procesual penale, cu repercusiuni asupra
eficienlei 9i f inalitdli i  actului de justi l ie.

ln acest context, a fost adoptat de citre Parlament noul Cod de Proceduri Penali
(Legea nr. 13512010, publicati in Monitorul Oficial al Rom6niei, partea l, nr. 486 din data
de 15  iu l ie  2010) .

Noul Cod de proceduri penali urmiregte ?ndeplinirea urmdtoarelor obiective:
- crearea unui cadru legislativ in care procesul penal sd fie mai rapid 9i mai

eficient, prin urmare, in mod semnificativ mai pulin costisitor;
- proteclia unitari a drepturilor omului 9i a l ibertif i lor garantate de Constitulie

9i de instrumentele juridice internalionale;
- armonizarea conceptuald cu prevederile noului Cod penal;
- reglementarea adecvati a obligali i lor internalionale asumate de lara

noastri privind actele normative din domeniul dreptului procesual penal;
- stabil irea unui echil ibru corespunzitor intre cerinlele pentru o procedurd

penalS eficient6, protejarea drepturilor procedurale elementare, dar 9i drepturilor
fundamentale ale omului pentru participanli i la procesul penal 9i respectarea unitari a
principii lor care privesc desfigurarea echitabild a procesului penal.

Potrivit prevederilor art. 603 alin.(2) din noul Cod de Proceduri Penali, ,, in termen
de l2luni de la data publicarii prezentului codin Monitorul Oficiat at Romdniei, Paftea l,
Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de tege pentru punerea in



aplicare a Codului de procedurd penald " Mai mult decAt atdt, data intrdrii in vigoare a
Legii nr. 13512010 este stabil itd prin prezentul proiect de lege pentru punerea in aplicare
a acesteia.

Pregitirea punerii in aplicare a noului Cod de procedurd penald reprezinti un efort
ce se reflecti in mai multe ac{iuni ale Ministerului Justi l iei. Astfel, pe de-o parte, s-a
elaborat gii se promoveazd, prin prezentul proiect, pregitirea punerii in aplicare, Oin
perspectivii exclusiv legislativS, a noului Cod de proceduri penald. Rdmdn insi o serie
de aspecte cuprinse in noul Cod de proceduri penali, a cdror pregitire necesiti eforturi,
in special irtstitulionale 9i bugetare, pentru care se vor efectua demersuri distincte.

Punr:rea in aplicare efectivd gi eficienti a noului Cod de procedurd penali trebuie
abordatd irrtr-o manierd mai largi, in contextul pregatiri i  punerii ?n aplicare gi a noului Cod
penal gi a Legii privind executarea pedepselor gi a misurilor educative privative de
libertate, a Legii privind executarea pedepselor, misurilor educative 9i a altor mdsuri
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, neprivative de l ibertate, precum
9i a Legii pirivind organizarea 9i funclionarea sistemului de probaliune.

Pentru toate aceste acte normative fundamentale pentru sistemul penal romdnesc
este necesari o pregdtire corespunzitoare, atit a sistemului judiciar romdn, cdt 9i a
partenerilor justi l iei (servicii le de probaliune, administrali i le locurilor de detenlie, poli(ia,
poli[ ia com,unitari, avocatii, mediatori i etc.) 9i, nu Tn ultimul rdnd, a societi l i i  romdnegti in
ansamblul iei (prin promovarea noilor reglementdri gi a implicali i lor acestora in plan
social). Astfel, trebuie identif icate resursele umane gi bugetare (de exemplu, pentru
asigurarea infrastructurii) necesare aplicirii acestor noi reglementdri de cdtre sistemul
judiciar rontin. De asemenea, pentru ca intrarea in vigoare a acestor acte normative sd
aducd schjmbirile preconizate, este deosebit de importanti pregitirea profesionali
privind noilb reglementiri a tuturor celor implicali din sistemuljudiciar.

2. Schimbdri preconizate
Prezentul proiect de lege este structurat in 4 titluri, care reglementeazi aspecte

precum:
1. Titlul | - Dispozil i i  generale
Capitolul | - Obiectul reglementiri i
Capitolul ll Dispozilii privind situaliile tranzitorii.
2. Titlul ll - Dispozilii privind modificarea 9i completarea unor acte normative care

cuprind dispozifi i  procesual penale.
3. Titlul l l l  - Dispozi{i i  de modificare 9i completare a Codului de proceduri penali.
4. Tit lul lV - Dispozil i i  f inale 9i tranzitori i.

2.1 Titlul | - Dispozifi i  generale
Titlul I al proiectului de lege cuprinde dispoziti i  generale privind aplicarea legii

procesual penale. Sunt stabil ite reguli procedurale pentru rezolvarea situali i lor tranzitori i
generate de intrarea in vigoare a noului Cod de procedurd penali, in raport de stadiul in
care se aflS procesul penal sau diferite proceduri penale la momentului intrdri i in vigoare
a noului  Cod.

.Proiectul de lege stabilegte cu tit lu de principiu aplicarea imediati a legii
procesuale noi tuturor proceselor gi procedurilor penale aflate in curs de desfigurare la
data intrir i i in vigoare a noului Cod de proceduri penald.

Avdnd in vedere noile instituli i  procedurale introduse prin Legea nr. 13512O10,
precum 9i modificarea conlinutului sau a condil i i lor unor instituti i  existente ?n actualul Cod
de proceduri penalS a fost necesari prevederea modului de aplicare a acestor institu{i i.



De exemplu, ?n cauzele aflate in curs de judecatd in primd instanli la momentul
intrari i in vigoare a Legii nr. 13512010 in care nu s-a inceput cercetarea judecitoreascd,
instanla pe rolul cireia se afl i cauza o trimite judecitorului de cameri preliminard, care
va proceda potrivit art. 342 9i urmitoarele din noul Cod de proceduri penali. Tot astfel,
nulitatea oricdrui act sau oricirei lucriri efectuate inainte de intrarea in vigoare a legii noi
poate fi invocatd numai in condil i i le noului Cod de proceduri penald.

De asemenea, proiectul de lege stabilegte condil i i le gi modul ?n care se va
desfigura judecata in cii le ordinare de atac, avdnd in vedere cd potrivit noului Cod de
proceduri penali, apelul devine singura cale ordinard de atac ce poate fi exercitatd intr-
un proces penal.

ln situalia in care instanlele dispun in cdile de atac deja declarate trimiterea cauzei
spre rejudecare, aceasta va avea loc potrivit legii procesuale noi.

2.2 Titlul l l  - Dispozifi i  privind modificarea 9i completarea unor acte normative care
cuprind dispozil i i  procesual penale

Titlul l l  al Legii reprezintd o parte importanti a acesteia, cuprinzdnd numeroase
prevederi ce reprezinti rezultatul unei analize a intregii legislalii procesual penale in
vigoare, prin raportare la prevederile noului Cod de proceduri penali. Astfel, au fost
studiate gi modificate in consecinli, prin raportare la dispozil i i le noului Cod de proceduri
penald, toate legile in vigoare ce conlin dispozi{i i  procesual penale.

Studiul dispozil i i lor procesual penale in vigoare gi propunerile de modificare
formulate 9i regdsite Tn cuprinsul proiectului se inscriu pe mai multe coordonate. Dintre
acestea pot fi menlionate ca fiind cele mai importante:

1. Abrogarea unortexte din legislalia speciali, ca urmare a cuprinderii acestora in
noul Cod de procedurd penali, pentru evitarea paralelismelor procedurale. Astfel, o serie
de dispozil i i  din legile speciale au fost abrogate, procedurile urmAnd a se desfdgura
potrivit cadrului general previzut de noul Cod de proceduri penali.

Au fost abrogate dispoziliile referitoare la procedura de dispunere a unor misuri
restrictive de drepturi, astfel inc6t misuri precum constatarea unei activitili infraclionale,
oblinerea listei convorbirilor telefonice, identificarea abonatului, conservarea datelor
informatice, ridicarea siliti de obiecte 9i expertiza geneticd sd se dispuni in baza
dispozifi i lor art. 150, art.152, art. 153, art. 154, art. 170 gi art. 191 din noul Cod de
proceduri penald, care au fost la rindul lor modificate, astfel incAt si poatd fi dispuse de
procuror, fArA a fi necesari aprobarea judecitorului de drepturi gi libertafi.

Au fost de asemenea abrogate textele referitoare la realizarea constatdrilor tehnico
- gti in[if ice de citre specialigti i  din cadrul DNA, DIICOT 9i Poli l iei RomAne, in conditi i le in
care s-a apreciat ci sunt suficiente reglementiri le generale din noul Cod de proceduri
penali referitoare la expertize.

Totodat5, au fost abrogate dispozi{i i le privind l ivrarea supravegheatS, examinarea
fizicd gi folosirea investigatorilor sub acoperire din legile speciale, avAnd in vedere ci
aceste instituli i  sunt reglementate in noul Cod de proceduri penali.

Au fost abrogate textele referitoare la secretul bancar 9i cel profesional din legea
speciali privind prevenirea spil ir i i  banilor, precum gi din cele de organizare 9i
funclionare a D.N.A. gi D.l. l.C.O.T., relin6ndu-se ci nu se justif icd reglementarea unor
proceduri diferite in legile speciale pentru anumite categorii de infracliuni sau pentru
anumite organe judiciare. Procedura de acces la informa[ii le bancare pentru toate



categoriile de infrac[iuni sau de cdtre toate organele judiciare se va realiza in condiliile
previzute de Legea nr.13512010 (noul Cod de procedurd penald).

2. Modificarea unor texte din legislalia special5, in vederea corelir i i  cu dispozi{i i le
noului  ̂Cod de procedurd penald.

in acest sens, solu!i i le legislative gi terminologia din legiie speciale au fost
armonizate cu prevederile noului Cod de procedurd penald. Spre exr:mplu, in Ordonanta
de urgenfi a Guvernului nr. 19512002 privind circula{ia pe drumurile publice, referiri le ia
soluli i le de scoatere de sub urmdrire penald sau de neincepere a urmdriri i  penale, care
nu mai sunt prevdzute in noua reglementare, au fost inlocuite in mod corespunzitor, cu
referiri la clasare sau la renuntarea la urmirirea penali.

Totodati, trimiterile la textele din vechiul Cod de procedurd pelnali, respectiv Cod
penal, au fost reficute, potrivit reglementdrilor noilor coduri.

Alte dispozilii au fost modificate prin inlocuirea normelor speciale cu trimiteri
corespunzdtoare la Codul de proceduri penald - de exemplu, dispoziti i le referitoare la
procedura prelevirii de mostre biologice din Legea nr. 7612008 privind organizarea 9i
funclionarea sistemului nalional de date genetice.

S-a realizat o reglementare uniformi a competenlelor organralor de control care
constati infracliuni cu prilejul desfSgurdrii activitilii, prin compatibilizarea textelor din
actele normative care le reglementeazi activitatea cu cele ale art. bt Oin noul Cod de
proceduri penal5.

Aceste dispozilii au fost reevaluate pentru a pune in acord legile speciale care
acordd atribuli i investigative unor autoritdfi nejudiciare cu dispozifi i le art. 61 din noul Cod
de proceduri penal6, in situa{iile in care actele de control poarti asypra unor fapte care
constituie totodati 9i infractiuni. S-a transpus astfel noua concepfie! privihd exercitarea
atribuliilor de constatare a infracliunilor 9i valorificarea procesuali a informaliilor gi a
probelor materiale strdnse de cdtre organe nejudiciare, cu ocazia constatdri i 'comiteri i
unei infractiuni, actele intocmite cu aceastd ocazie fiind limitate la scopul gi funcliile
instituite ?n art. 61 din Codul de procedurd penali, constituind doar acte de iesizare a
organului de urmirire penali.

Modificdrile au avut de asemenea in vedere stabil irea l imitelor in care autoritdti le
nejudiciare pot face investigalii, valorificarea probatorie a constatirilor, prezervarea
privilegiului non-autoincrimindrii, inviolabil itatea domicil iului in sensul CEDO, proteclia
spafiilor profesionale. in acest sens, au fost modificate dispoziliile art. 33 9i 36 din Legea
nr.2111996 - Legea concurentei.

Au fost evaluate o serie de dispozilii pentru a pune in acord intreaga legislafie
procesual penalS cu noua conceptie privind organele de cercetare speciale. Astfel, spre
deosebire de vechea reglementare, care permitea dobAndirea calit i l i i  de organ cu
atribuli i procesuale prin simpla desemnare a comandantului mil itar, in condil i i le in care o
parte dintre aceste organe aveau atribulii exclusive de cercetare penaia, noul cod
instituie, prin analogie cu desemnarea organelor de cercetare ale poli l iei judiciare, regula
atribuiri i  acestei calit i f i  numai cu avizul conform al procurorului general al parchetului de
pe l6ngd inalta Curte de Casafie gi Justif ie.

De asemenea, au fost abrogate ori modificate (prin inlocuire cu norme de trimitere
la dispozil i i le noului Cod de procedurd penali) dispozi{i i  legale care acordau unor organe
sau autoritdli nejudiciare competenfe exclusive privind constatarea unor infracliuni. Spre
exemplif icare, mentionim :

4



- abrogarea art. 488 din Legea nr. 1711990 privind regimuljuridic al apelor marit ime
interioare, al miri i teritoriale, al zonei contigue gi al zonei economice exclusive ale
RomAniei;

- modificarea art. 106 din Legea nr. 10711996 - Legea apelor;
- modificarea art.36,din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie;
- modificarea art.126 din Ordonanli de urgenli a Guvernului nr. 24412000

privind siguranla barajelor.
Au fost modificate prrevederile privind preluarea

parchet DNA 9i DllCOT, lrentru punerea in acord cu
cauzelor in interiorul unitd{ilor de
deciziile Cu(ii Constitu{ionale in

domeniu.
Au fost modificate unele dispozil i i  privind statutul, drepturile 9i obligali i le anumitor

categorii de personal - juclecdtorii gi procurorii, poli l igti i , funclionarii publici gi functionarii
publici cu statut special, pentru a asimila la nivelul legislafiei penale speciale gi
extrapenale efectele noilor categorii de mdsuri preventive neprevdzute de legislatia
anterioari, precum arestul la domiciliu 9i controlul judiciar, cdt gi in scopul corelirii cu
noile soluli i  de netrimitere in judecati, respectiv de solulionare a ac{iunii penale fird
condamnare previzute de Codul de procedurd penali.

Referitor la dispoziliile privind statutul judecdtorilor, a fost regdnditi competenla
judecitorilor stagiari, Astfef , judecdtorii stagiari vor judeca urmdtoarele infracliuni: lovirea
sau alte violenle, vdtimafea corporald din culpi, amenintarea, hdrluirea, violarea de
domicil iu, violarea sediului profesional, furtul, furtul calif icat 9i furtul in scop de folosintd la
plAngere prealabild, abuzul de incredere, gestiunea frauduloasi in forma simpli,
distrugerea, tulburarea de posesie, nerespectarea hotirdrilor judecdtoregti in anumite
forme, violarea secretului gorespondentei, abandonul de familie, nerespectarea misurilor
privind incredinlarea minorului, impiedicarea exercit ir i i  l iberti l i i  religioase.

3. Din punct de vedere al organizdrii judiciare, in vederea respectdrii principiului
desfiguririi cu celeritate a procesului penal, a fost regdnditi compunerea completelor de
judecati ale Sectiei penale a inaltei Curli de Casalie gi Justi l ie, in scopul coreldri i cu
dispozil i i le noului Cod de proceduri penali, care previd ci inalta Curte de Casalie gi
Justi l ie are competenfa de a judeca apeluri le^impotriva hotir6ri lor pronunlate Oe cu4ite
de apel, curli le militare de apel, precum gi de inalta Curte de Casalie 9i Juiti l ie, in primi
i11!an!a, precum gi contestaliile impotriva hotdririlor pronunlate de judecitorii de drepturi
9i l iberteli gijudecdtorii de camerd preliminard de la cu(ile de apel, curtea militard de apel
9i lnafta Curte de Casafie gi Justifie.

Totodatd, a fost regdnditi competenta de judecare a cauzelor maritime gi fluviale,
fiind inlocuite sectiile specializate cu complete specializate. Modificarea este necesari,
Tntruc6t, in raport de numirul actual al cauzelor marit ime 9i f luviale de la instantele din
Gala{i gi Constanla, nu se impune crearea de secli i specializate in aceasti materie.
Astfel, in urma consultirii acestor instante, au reiegit urmitoarele aspecte: ca volum de
activitate, sec{ia marit imd gi f luviali a Tribunalului Constanla a inregistrat in anul 2009
140 de cauze comerciale 9i 2 cauze penale, iarin anul 2010, 151 cauze comerciale gi 8
cauze penale. Aceasti secfie are un singur judecitor, completele fi ind constituite cu
judecitori de la secli i le comerciali 9i penali. La Curtea de Apel Galali gi Tribunalul
Galali, s-a apreciat cd nu este necesard infiinfarea de seclii maritime gi fluviale, av6nd in
vedere numirul redus de cauze (5-6 pe an).

Totodati, a fost regAnditi sfera instanlelor militare, in vederea punerii de acord cu
dispoziti i le privind competenta din noul Cod de procedurd penal6, care nu mai prevdd
competenla tribunalului mil itar teritorial. Aceasti solutie adoptati de cod este consecinla
faptului cd atdt tribunalele militare (instan{e cu rang echivalent judecitoriei), cat 9i



tr ibunalul mil itar teritorial (instanld cu rang echivalent tribunalului) au competenld
funclionald exclusivi in primd instanli.

Prin urmare, la nivelul instanlelor militare vor exista 4 tribunale militare (cu rang de
tribunal) 9i o curte militard de apel.

2.3 Titlul lll - Dispozilii referitoare la Codul de proceduri penali

Acest titlu regrupeazl o serie de dispozilii de completare 9i de modificare a unor
texte din Legea nr. 13512010 privind Codul de proceduri penalS. Textele in cauzi
vizeazd fie inliturarea unor erori materiale, fie completarea unor omisiuni vddite.

f . in ceea ce privegte acliunea civil i , a fost regAnditd solulia trimiteri i cauzei, dupd
disjungere, la instanla civild, din considerente legate de realizarea cit mai eficienti a
procesului de administrare a justi l iei in Rom6nia. Astfel, degi solulia preconizati de Codul
de procedurd penali are in vedere evitarea prelungiri i  in mod nejustif icat a solutioniri i
procesului penal, prin trimiterea acliunii civile la instan{a civild, aceastd op{iune ar putea
genera o supraincdrcare a instanlelor civile. Pe de alti parte, continuarea judeciri i
actiunii civile de citre instanla penald, dupi disjungere, ar f i de naturi si asigure ambele
deziderate avute in vedere, respectiv solulionarea cu celeritate a acliunii penale 9i
respectarea termenului rezonabil cu privire la latura civild. Un argument in acest sens i l
reprezinti faptul c6, in aceasti ipotezd, probele deja administrate pe laturi civili riman
cAgtigate cauzei, in t imp ce trimiterea cauzei la instanta civild ar presupune
readministrarea acestora. in concluzie, solufia pdstririi acliuhii civile in compeienla
instanlei penale este de naturd si asigure calitatea actului de justi l ie in ansamblul siu.

2. Codul de proceduri penali face distinctie intre tehnicile de supraveghere
(interceptarea convorbiri lor gi comuniciri lor, accesul la un sistem informatic,
supravegherea video, audio sau prin fotografiere,localizarea sau urmirirea prin mijloace
tehnice, solicitarea gi oblinerea, potrivit legii, a datelor referitoare la tranzacliile financiare,
precum gi a datelor financiare ale unei persoane) gi tehnicile de cercetare (obfinerea
listei convorbirilor, utilizarea investigatorilor sub acoperire, participarea autorizati la
anumite activit if i , l ivrarea supravegheatd 9i identif icarea abonatului). Potrivit acestei
distincli i , se stabilegte principiul ci tehnicile de supraveghere sunt dispuse de cdtre
judecitorul de drepturi gi libertdli, iar tehnicile de cercetare de cdtre procuror.

Acest principiu este in concordan!5 atdt cu practica CEDO, c6t gi cu soluliile
adoptate in legislafiilor altor state. Astfel, in cauza PG gi JH contra Marii Britanii
(Hotirirea din 25.09.2001 par. 35 - 63), Curtea a ardtat ci solicitarea de citre polilie de
la compania de telefoane a listei cu convorbirile purtate de pe telefonul fix al
reclamantului nu reprezinti in sine o incdlcare a prevederilor art. 8 din Conven{ie.

Tehnicile de cercetare presupun intruziuni minime in viala privatd a persoanei
astfel incit nu se justifici reglementarea unor garanlii excesive care au ca finalitate
ingreunarea activit i l i i  de urmirire penali gi cregterea volumului de activitate al organelor
judiciare.

Reglementarea acestor tehnici in cuprinsul noului Cod de proceduri penald
cuprinde mai multe contradicli i  care atrag ineficienla procedurilor 9i au necesitat
modificarea in consecinli pentru unitate 9i coerenfi de reglementare. Astfel, de lege lata,
textul legii prevede ci misurile sunt f ie dispuse (art. 150), f ie aprobate (art. 152, 170,
19.1), fie_ incuviinlate (art. 153, 154) de cdtre judecdtorul de drepturi gi libertili, degi nu
existi diferenle de fond intre aceste noliuni.



Art. 150 prevede la alin. (1)cd misura constatiri i unei infracliuni de coruplie sau a
incheierii unei convenlii se dispune de citre judecdtor, la alin. (2) prevede cd se dispune
de cdtre procuror, iar la alin. (7) ci mdsura este prelungitd de citre procuror.

Art. 154 prevede ci mdsura conservirii datelor informatice se dispune de procuror
cu incuviin{area judecitorului, insd se prelungegte de cdtre procuror, potrivit alin. (5), fdri
a mai fi necesard incuviinlarea judecitorului. i

Totodati, misura preddrii obiectelor se dispune de citre organul de urmdrire
penali numai cu aprobarea judecitorului, potrivit art. 170, insi pentru misura ridicirii
silite, potrivit art. 171, nu este necesari aceasti aprobare.

De asemenea, efectuarea expertizei genetice reglementate la art. 191 nu
presupune o limitare a drepturilor fundamentale ale persoanei cercetate, care sd impund
aprobarea ei de citre un judecdtor.

Pentru niciuna din aceste tehnici nu este
prevadd judecitorul competent si aprobe misura,
de luare a mdsurii, caracterul public sau nepublic

reglementatd o proceduri care sd
termenul de solulionare a propunerii
ori cdile de atac impotriva ?ncheierii

judecdtorului.
Pornind de la necesitatea reglementdrii in Codul de procedurd penali a folosiri i

colaboratorului 9i a persoanei sub acoperire, care sunt previzute in prezent in legislatia
speciald (Legea nr. 508/2004, Legea nr. 39/2003, Legea nr. 14312002), prezentul proiect
conline 9i dispoziti i  cu privire la aceste instituli i  I

3. In ceea ce privegte misurile preventive, au fost efectuate o serie de modificiri,
care vizeazi inliturarea unor erori de reglementare.

Astfel, a fost regAnditi procedura de luare a misurii controlului judiciar, care
conlinea o serie de contradiclii. Potrivit art. 211 din Codul de procedurd penalS, mdspra
controlului judiciar 9i a controluluijudiciar pe cau{iune se poate dispune in cursul urmdiiri i
penale 9i de cdtre procuror. Reglementarea din art. 212 contrazice, in parte, textul
anterior, prevdzdnd posibil i tatea procurorului de a lua aceasti misuri numai in mod
excepfional, in cazul unei nevoi urgente a urmiriri i  penale 9i numaiin mod provizoriu pe o
duratd de cel mult 5 zile, misura urmAnd si f ie supusd controlului aposteriori al
judecitorului de drepturi gi l ibertSli ?n camera de consil iu, care prin incheiere o poate
confirma sau o poate revoca.

Aceasti reglementare vine ?n contradiclie gi cu dispozil i i le privind controluljudiciar
pe cauliune, care dau aceastd misuri preventivi mai gravi in competenla procurorului,
pentru faza de urmirire penali, fArd a prevedea o limitare de durati a acesteia 9i,
respectiv, fdri a impune condilia existenlei unei nevoi urgente. in consecin{d, procedura
de luare a misurii controlului judiciar a fost modificati, aceastd mdsuri f i ind, de
asemenea, dati in competenla procurorului pentru faza de urmirire penald, cu
posibil i tatea atacdrii prin pl6ngere a misurii la judecitorul de drepturi 9i l ibert5fi.

De asemenea, tot sub aspectul misurilor preventive, a fost remediati o deficienld
existentd gi in Codul de proceduri penalS din 1968, aceea a inexisten[ei unei proceduri
de dispunere asupra mdsurilor preventive in perioada cuprinsi intre pronun{area hotdrdrii
in primi instant6, cu consecinla desesizdrii instanlei 9i sesizarea instanlei de control
judiciar cu judecarea apelului. Competen{a de luare, revocare sau inlocuire a misurilor
preventive, in condil i i le legii, ?n acest interval de timp a fost atribuiti instanlei care a
judecat cauza in fond,

4. In privinla instituliei pldngerii impotriva actelor procurorului, modificdrile sunt
justificate fie pentru a indrepta exprimiri deficitare din formulSrile ini!iale (spre
exemplif icare, cea din art. 339 alin. (4), care nu l isa posibil i tatea ataciri i  in instanld a
soluliilor dispuse prin alt act in afard de rechizitoriu - ceea ce in mod evident era in afara



vointei legiuitorului), f ie pentru a pune in acord institulia cu noua conceptie a Codului
privind fazele 9i funcli i le procesuale (cum este cazul modificiri lor aduse art.341).

5. Astfel, cea mai importanti modificare o constituie reglementarea soluliilor pe
care le poate adopta judecdtorul de camerd preliminard in mod diferenliat, dupi cum
urmirirea penali s-a desfdgurat doar in rem sau a cunoscut 9i faza'in personam,
respectiv dupi cum a fost sau nu pusi inimigcare acliunea pen"ia. in mdsura in care
procesul nu a cunoscut aceastd din urmi etapi, s-a observat caracterul inechitabil al
relinerii cauzei pentru judecare fdri ca pr3rsoana dedusi judecilii sd fi beneficiat de
drepturile procesuale ale perli i  in cursuil urmdriri i  penale. Sub acest aspect, s-au
valorif icat legislativ inclusiv unele din argumentele care, sub imperiul reglementdrii
anterioare, au stat labaza Deciziei ?n intereisul legii nr. XLV|ll (49)l2O;07 a [naltei Cu(i de
Casalie gi Justi{ie - Sec{ii le Unite, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei nr. 574 din
30 iulie 2008.

in ceea ce privegte solulia de relinere a cauzei pentru judecare, Tn cazul admiterii
pl6ngerii, s-a avut in vedere necesitatea rla persoana dedusd judecil i i  ( inculpatul) sa
poatd beneficia de aceleagi drepturi cu cea trimisd in judecatd prin rechizitoriu, in
condil i i le ?n care noul Codul de proceduri penald reageazi dupi o noui f i lozofie gi
regulile privind termenele in care nulitdlile pot fi invocate - respectiv posibilitatea de 

-a

contesta legalitatea probelor gi a actelor de,urmdrire penald anterior trimiteri i in judecat6.
Astfel, s-a asigurat egalitatea tratamentulrl i  procesual al persoanelor deduse judecali i,
previzAndu-se dispoziti i  similare celor privind procedura camerei preliminare.

Din aceleagi ratiuni, a fost necesar sd se reglementeze, pentru ipoteza inceperii
judecil i i  ca urmare a admiteri i pldngerii, gi l losibil i tatea contestiri i  modului de solulionare
a excepfii lor privind administrarea probglor 9i efectuarea urmdriri i  penale, similar
d ispozitii lor corespu n zdtoare proced u ri i de iameri prerim ina ri.

Dispozifiile privind faza procesuali a camerei preliminare au fost modificate in
principal in sensul clarificirii etapelor pe care cauza trebuie si le parcurgi in aceasti
fazi, pentru a facilita exercitarea drepturilor procesuale ale inculpatului, pentru a corela
acgste dispozifii cu alte reglementiri ale Codului gi pentru a preveni eventuale interpretdri
diferite ale practicii, avAnd Tn vedere noutatea acestei instituliiin reglementarea procesual
pena16 rom6nd.

Astfel, s-au introdus dispozilii exprese privind informarea inculpatului asupra
drepturilor procesuale 9i in special asupra posibil i tali lor lui de a invoca, numai in aceasti
fazd, exceplii privind sesizarea instanlei 9i privind urmdrirea penald; de asemenea, s-au
detaliat dispozil i i le privind asistenla juridici 9i posibil i tSli le apirdtorutui din oficiu de a
exercita o apirare efectivd gi in aceastd fazd procesuali. ObservAndu-se aceste
exigente, s-a apreciat ca fiind mai conformi caracterului echitabil al procedurii gi stabilirea
unui termen mai mare, respectiv de 60 de zile, pentru parcurgerea acestei etape
procesuale.

PdstrAndu-se neschimbati conceplia ini{iald privind natura gi funcfi i le acestei faze
procesuale, dar observdndu-se necesitatea detalierii regulilor de procedur5, au fost
reformulate in cadrul art. 345 dispozil i i le privind succesiunea momentelor procesuale,
dupi cum s-au formulat cereri sau exceplii ori nu au intervenit astfel de incidente
procedurale.

in mod corespunzitor, art. 346 a fost modificat pentru a detalia tipurile de solutii pe
care, in fiecare ipotezi in parte, le poate pronunfa judecitorul de camerd preliminard.
Totodati, s-a urmirit deplina corelare a acestor dispozil i i  cu reglementiri le din materia
sanctiunilor procesuale (nulitali le, respectiv excluderea probelor).



Din aceleagi raliuni, au fost completate 9i dispozil i i le art. 348 prin detalierea
soluli i lor pe care le poate pronunla judecitorul care solulioneazi contestalia.

6. Noul Cod de procedurd penald prevede ci Seclia penalS a inaltei Cu(i de
Casalie gi Justilie judeci toate recursurile in casalie exercitate impotriva deciziilor
pronunlate de cu(ile de apel, in condil i i le in care cu(ile de apeljudeci apeluri le impotriva
hbtdrdrilor penale pronunlate in primi instanli de judecdtorii 9i de tribunale.

Efectele acestei solulii legislative implicd insd o cregtere substanliald a
competenlei Secfiei penale a inaltei Cu(i de Casalie 9i Justi l ie, ceea ce va duce la o
supraincdrcare a rolului instanlei supreme.

Avand in vedere aceste aspecte, modificirile in materia recursului in casalie au ca
scop reconfigurarea motivelor de recurs in casalie pentru a asigura specificul acestei cdi
extraordinare de atac Ai atribuirea rolului de unificare a practicii judiciare inaltei Curli de
casalie 9i Justi l ie.

ln acest sens, s-a redus numdrul de motive ale recursului in casalie, menlinAndu-
se in competenfa inaltei Curli de Casalie gi Justi[ie numai motivele ce vizeazd aspecte de
fond.

Astfel, proiectul reline un numir de 5 motive de recurs in casalie, dupi cum
urmeazd:
r - nerespectarea dispozil i i lor privind competenla dupi materie sau dupi calitatea

pbrsoanei;
condamnarea inculpatului pentru o faptd care nu este prevdzutd de legea penal6;
incetarea in mod gregit a procesului penal;

l aplicarea unei pedepse in alte limite decAt cele previzute de lege.
' Cat privegte motivele ce vizeazd aspecte procedurale, acestea au fost eliminate

din sfera recursului in casalie gi din competenla inaltei Cu(i de Casalie gi Justi l ie, f i ind
transformate in motive ale contestaliei in anulare, potrivit naturii acestei cii extraordinare
de atac.

Extinderea motivelor de contestalie in anulare se referi la urmitoarele:
- pronunlarea hotirdrii de alt complet decdt cel care a luat parte la dezbaterea pe fond a
procesului;
- compunerea nelegali a instanlei ori existenla unui caz de incompatibil i tate;
- judecata a avut loc fird participarea procurorului sau a inculpatului, cAnd aceasta era
obligatorie, potrivit legii;
- judecata a avut loc in l ipsa avocatului, c6nd asistenla juridicd a inculpatului era
obligatorie, potrivit legii;
- gedinla de judecatd nu a fost publici, in afari de cazurile cdnd legea prevede altfel;
- instanla nu a procedat la audierea inculpatului prezent, dacd audierea era legal posibild;
- impotriva unei persoane s-au pronunlat doui hotirAri definitive pentru aceeagi fapti.

TotodatS, a fost limitati sfera hotiririlor impotriva cirora se poate face recurs in
casatie, prin prevederea potrivit cireia nu pot fi atacate cu recurs in casalie hotiririle
definit ive pronuntate cu privire la infracliuni pentru care actiunea penald se pune in
migcare la plingerea prealabil i a persoanei vit imate.

2.4 Titlul lV - Dispozil i i  f inale gi tranzitori i
Tit lul f inal al legii stabilegte data intrir i i  in vigoarc a ptezentei legi gi a Legii nr.

13512010 privind Codul de procedurd penali 9i abrogi in mod expres Legea nr.2911968
privind Codul de proceduri penali, republicati, cu modificiri le 9i completiri le ulterioare.

I



3. Alte informafii

Secfiunea a 3-a
lmpactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Secliunea a 4-a
lmpactul f inanciar a-supra bugetului general consolidat, at6t pe termen scurt,
pentru anul curent, cit gi pe termen lung (pe S ani)

in vederea stabilirii impactului se vor avea in vedere 9i concluziile experlilor in
cadrul proiectului de reformi judiciari desfigurat impreuni cu Banca Mondiali
ryJul.nq ,,Asistenfa tehnicd in vederea pregdtirii pentru punerea in aplicare a noului Cod
Civil, Cod Penal, Cod de Procedurd Civild, Cod de Procedurd PenalS" - proiect coordonat
de Ministerul Justif iei in calitate de beneficiar 9i S.C.A. Juca Zbilrcea & Asociali i , S.C.
KPMG Romdnia S.A., The Gallup Organization-Rom6nia 

'S.n.l. 
gi Hewitt Associaies Sp.

Z'o.o. in calitate de c^onsultant, cu participarea Consil iului Superior al Magistraturi i, a
Ministerului Public Ai a inaltei Curli de Casalie 9i Justif ie.

1 . lmpqctul macroeconomic Nu este cazul
1 ' .  lmpactul  asupra mediului  concurent ia l

gi domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul

2.lmpactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul
3. lmpactulsocial Nu este cazul
4. lmpactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informatii Nu este cazul

Indicatori Anul
Curent Urmdtorii 4 ani Media pe

5 ani
2 3 4 5 6 7

1. Modificiri ale venituri lor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
( i i) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asiguriri lor sociale de stat:
(i) contribuli i de asiguriri

2. Modificiri ale cheltuieli lor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
( i)
( i i )

cheltuieli de personal
bunuri si servicii

10



b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) buqetul asiouririlor sociale de stat:
i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri si servicii
3. lmpact financiar, plus/minus, din care:

a) buqet de stat
b) buqete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cregterii
cheltuielilor buqetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea venituri lor buqetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificdrilor venituri lor
si/sau cheltuieli lor
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra

t

legislaliei inivigoare

1. Misuri normative necesare pentru
aplicarea proiectului de act normativ:

a) acte normative in vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrdri i in vigoare a proiectului de act
normativ:

b) acte normative ce urmeazi a fi
elaborate in vederea implementdrii
noilor dispozil i i .

I

a) Legea nr.29l1968 privind Codul de
proceduri penalS, republicati in Monitorul
Oficial al RomAniei, Partea l, nr. 78 din 30
april ie 1997, cu modificiri le 9i completdrile
ulterioare;

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislalia comunitari in
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Nu este cazul

3. Misuri normative necesare aplicdrii
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Decizii ale Curlii de Justil ie a Uniunii
Europene

Nu este cazul

5. Decizii ale Curti i Europene a Pantea c. RomAniei. 03.06.2003
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Drepturilor Omului. Anghel c. RomAniei, 4.1A.2007
Crdciun c. Rom6niei, 30.09.2008
Temegan c. RomAniei, 10.06.2008
Mihaiu c.  Romdniei ,  4.11.2008
Samoi ld gi  Cionca C. Romdniei ,4.03.2008
Soare c. Rominiei, 16. 06.2009
Didu c. Romdniei, 14.04.2009
Tariu c. RomAni ei, 24.02.2009
Al i  c .  RomAnie i ,  09 .11 .2010

6. Alte acte normative gi/sau
documente internalionale din care
decurg angajamerrte

Nu este cazul

7. Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a 6-a
Consultirile efectuate in vederea elaboririi iectului de act normativ
1. lnformal i i
consultare organiza{ii

institute deneguvernamental.!,
cercetare gi alte organisme implicate

privind procesul de Proiectul de act normativ a fost afigat pe pagina
de internet a Ministerului Justif iei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 52lZ00Z
privind transparenta decizionald in

2. Fundamentarea alegerii
organizali i lor cui care a avut loc
consultarea, precum 9i a modului in
care activitatea acestor organizalii este
legata de obiectul proiectului de act
normativ
3.Consultir i le organizate cu autorit i l i le
administraliei publice locale, in situafia
in care proiectul de act normativ are ca
obiect activitdli ale acestor autoritili, in
condifi i le Hotirdri i Guvernului nr.
52112005 privind procedura de
consultare a structuri lor asociative ale
autoritSli lor administraliei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte
normative

Nu este cazul.

4. Consultdri le desfigurate in cadrul
consil i i lor interministeriale, in
conformitate cu prevederile HotirArii
Guvernului nr. 75012005 privind
constituirea consil i i lor interministeriale

Nu este cazul

5. Informalii privind avizarea de cdtre
a) Consil iul Legislativ
b) Consil iul Suprem de Apirare a l ir i i

Este necesar avizul:
- Consil iului Legislativ;
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c) Consiliul Economic Ai Social
d) Consiliul Concuren{ei
e) Curtea de Conturi

- Consiliul Economic ai Social;
- Consiliului Superior al Magistraturii.

6. Afte informa(ii NU este cazul

Secfiunea a7-a
Activitifi de informare publici privind elaborarea gi implementarea proiectutui de
act normativ
1. Informarea societi{ii civile cu privire
la necesitatea elaboririi proiectului de
ait normativ

Proiectul de act normativ a fost afigat pe pagina
de internet a Ministerului Justifiei, in
conformitate cu prevederile Legii nr. S212OO3
privind transparenfa decizionald in
administratia publici.

2. Informarea societdlii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului in
urma implementdrii proiectului de act
normativ, precum 9i efectele asupra
sdnati{ii gi securitdtii cetifenilor sau
diversitilli biologice

Nu este cazul

3. Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a 8-a
Misuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a
proiectului de act normativ de citre
autoritdlile administraliei publice
centrale gi/sau locale - infiin(area unor
noi organisme sau extinderea
competen{elor institutiilor existente

Nu este cazul

2. Alte informatii

Av6nd in vedere cele men[ionate mai sus, a fost intocmit prezentul proiect deLege pentru punerea in aplicare a Codului de proceduri penali bi pentru
modificarea 9i completarea unor acte norffie care cuprind dispozifii procesual
penale, pe care il supunem spre a

AVIZAM FAVORABIL:
MtN|STRUL ADMtNtSTRATt El

INTERNELOR

Traian lGAg

TrTlEl zg -c{ )rr 
r\

MtN|STRUL FTNANTELOR PUBLTCE

George IALOMIT|ANU

MINI

[ " ,

9l
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M|N|STRUL AGRTCULTURil gt
DEZVOLTAREA RURALE

Vateriu TABARA

MIN|STRUL COMUNTCATilLOR $l
soctETAT[ TNFORMATTONALE

Valerian VREME

MINISTRUL DEZVOLTANII REGIONALE
$t TURTSMULUI

Elena Gabriela UDREA

MIN|STRUL EDUCAT|E|, CERCETARil,
TTNERETULUT St SPORTULUI

Daniel Petru FUNERIU

MTN|STRUL MED|ULU| St PADURTLOR

LSszto BORBELY

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

Teodor BACONSCHI

PRE9EDTNTELE CONS!LtULUt
CONCURENTEI

Bogdan - Marius CH|RITO|U

PRE$EDINTELE OFtCtULUt NATTONAL
DE PREVENIRE SI COMBATERE A

SPALARII BANILOR

MTN|STRUL APARARU NATTONALE

Gabriet OPREA

MtN|STRUL ECONOM|Et, GoMERTULUI
$t MED|ULU| DE AFACERI

lon ARTTON

M|N|STRUL MUNCil, FAMtLtEt $l
PROTECTTET SOCTALE

Laurentiu Sebastian IAZAnOIU

M|N|STRUL TRANSPORTU RTLOR gl
INFRASTRUCTURII

Anca Daniela BOAGIU

MINISTRUI. SANATATII

Cseke ATTILA

AVOCATUL POPORULUI

loan MURARU

AGENTIA NATIONALA A
FUNCTIONARILOR PUBLICI

Andras SZAKAL

DIRECTORUL SERVICIULUI ROMAN DE
INFORMATII

Adrian CUCU
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