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AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar - PLx. 96 / 2014 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 
privind cazierul judiciar - PLx. 96/2014. 
 

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează să fie adoptat în conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României. 

 
Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  
 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi adoptat proiectul de lege (nr. 
L 658 / 2013) în şedinţa sa din 24.02.2014, cu un singur amendament, datorat intrării în 
vigoare la 1.02.2014 a noului Cod de procedură penală. 
 
Consiliul Legislativ, prin Avizul nr. 1268 din 14.11.2013, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, pentru care a formulat observaţii şi propuneri de natura tehnicii legislative, a 
atenţionat asupra modificărilor determinate de intrarea în vigoare la 1.02.2014 a noului 
Cod de procedură penală şi a sugerat completarea unor acte normative. 
 

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată deoarece proiectul de lege transpune în 
legislaţia naţională Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului Uniunii Europene, privind 
organizarea schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre 
şi cu Decizia-cadru 2009/316/JAI, de instituire a Sistemului european de informaţii cu 
privire la cazierele judiciare (ECRIS). 

La nivelul legislaţiei Uniunii Europene, cele două Decizii-cadru reglementează în sfera 
spaţiului de libertate, securitate şi justiţie prevăzut la art. 2 alin (2) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, în particular, în domeniul Cooperării judiciare în materie penală. 
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Transpunerea are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind 
cazierul judiciar, pentru îmbunătăţirea schimbului de informaţii privind condamnările şi 
interdicţiile rezultate din condamnări, privind cetăţenii Uniunii, inclusiv transmiterea de 
informaţii către statul membru de cetăţenie. Aria de utilizare a informaţiilor cerute de 
statul membru unde are loc condamnarea, este lărgită. 

Obligaţiile de informare faţă de statele terţe nu se modifică. 

Utilizarea informaţiilor în alte scopuri decât procesul penal poate fi limitată în 
conformitate cu legislaţia statului membru solicitat şi ale celui solicitant. 

Se prevăd termenele până la care trebuie înscrise în evidenţele cazierului judiciar ale 
actelor sau comunicărilor transmise da alte state membre sau state terţe. 

Termenul de răspuns la solicitările unui stat membru se stabileşte la 10 zile lucrătoare de 
la primirea cererii. 

Sunt menţionate clar categoriile de date care nu se înscriu în cazierul judiciar. 

În prezent, în România certificatele de cazier judiciar se pot elibera „pe loc”, pentru 
persoanele fără antecedente penale. În curând va fi posibilă eliberarea certificatelor de 
cazier judiciar la orice unitate de poliţie. 
 
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 11 martie 2014. 
 
Comisia a constatat că prin transpunerea celor două Decizii-cadru europene, creşte 
calitatea organizării domeniului care face obiectul reglementării, în avantajul justiţiei şi 
cetăţeanului. 
 
Comisia a apreciat că regulile în vigoare cu privire la protecţia datelor personale nu vor fi 
diminuate prin aplicarea noilor prevederi.  
 
În urma dezbaterilor, în prezenţa a 14 din totalul de 26 de membri, Comisia pentru afaceri 
europene a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 
 

 
 

    Preşedinte,       Secretar, 
 
 

      Bogdan Radu ŢÎMPĂU    Ana BIRCHALL 
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