
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                    
Bucureşti, 19.02.2004                                
Nr.727/2003 

 
 RAPORT   SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2003 

 privind modificarea Codului de procedură penală 
 

Cu adresa nr. 727 din 10. 12.2003, înregistrată sub nr. 1250/ 10.12.2003, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă,  cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură 
penală. 
  Senatul, în şedinţa din 4 decembrie 2003,  a adoptat proiectul de lege. 

Asupra proiectului de lege, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a întocmit Raportul 
favorabil  nr. 727 din 15.12.2003. 

În şedinţa din 9 februarie 2004, Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât ca, în conformitate cu 
prevederile art. 99 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, să restituie Comisiei juridice, la solicitarea acesteia, 
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proiectul de lege pentru reanalizarea unor texte, urmând ca, după dezbateri, să se întocmească un raport 
suplimentar. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterile în şedinţa din 19 februarie 2004 şi, 
în urma exprimării opiniilor de către membrii acesteia, s-a hotărât ca prin Legea de aprobare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală, să se modifice şi 
prevederile art. 52 alin. 7, precum şi ale art. 304 din Codul de procedură penală. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare prezentul raport suplimentar cu amendamente admise, 
astfel cum sunt redate în Anexă.  

Prezentul raport suplimentar completează raportul iniţial  nr. 727 din 15.12.2003.  
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 22 de deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice,  proiectul de 

lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                                                            SECRETAR, 
                    Prof. univ. dr. Ion NEAGU                                                                Florin  Iordache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 consilier 
Dumitra Diaconu 
 Corneliu Manda 
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ANEXĂ  
AMENDAMENTE ADMISE: 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie (autorul 
amendamentului) 

 

Motivare 

1.        ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.109/2003 privind 
modificarea Codului de 
procedură penală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.748 din 26 octombrie 
2003, cu următoarea 
modificare: 

 

      ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.109/2003 privind modificarea Codului 
de procedură penală, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.748 din 26 octombrie 2003, cu 
următoarele modificari şi completări: 
 
 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 

 

 
 
 
 
       Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 

2.              1. La articolul I, după pct.4 se 
introduce pct. 41, cu următorul cuprins: 
     „41. Alineatul 7 al articolului 52 va 
avea următorul cuprins: 
     Încheierea prin care s-a respins 
recuzarea poate fi atacată numai cu 
recurs, în termen de 48 de ore din 

 
      A fost mărit la 72 
de ore termenul în 
care trebuie judecat 
recursul privind 
încheierea prin care s-
a respins recuzarea. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie (autorul 
amendamentului) 

 

Motivare 

momentul pronunţării şi dosarul se 
înaintează, de îndată, instanţei de 
recurs. Recursul se judecă în termen de 
72 de ore din momentul primirii, în 
camera de consiliu, cu participarea 
părţilor.” 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 

3        2. La articolul I, după pct.32 se 
introduce un punct nou, pct. 321, cu 
următorul cuprins: 
      „321. Articolul 304 va avea 
următorul cuprins:  
        

 
 

  Note 
privind 
desfăşura-
rea şedinţei 
de judecată

     Art.304 - Desfăşurarea 
şedinţei de judecată se 
înregistrează cu  mijloace 
tehnice audio. 
   În cursul şedinţei de 
judecată grefierul ia note 
cu privire la desfăşurarea 
procesului.     Procurorul 

      Pentru 
completarea şi 
detalierea normei 
reglementate de acest 
articol, avându-se în 
vedere dificultăţile 
existente în practica 
instanţelor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie (autorul 
amendamentului) 

 

Motivare 

şi părţile pot cere citirea 
notelor şi vizarea lor de 
către preşedinte. 
   În caz de contestare, de 
către participanţii la 
proces, a notelor 
grefierului, acestea vor fi 
verificate şi, eventual, 
completate ori rectificate 
pe baza înregistrărilor din 
şedinţa de judecată. 
   După terminarea 
şedinţei de judecată, 
participanţii la proces 
primesc, la cerere, câte o 
copie de pe notele 
grefierului. 
   Notele grefierului pot fi 
contestate până la 
termenul următor.” 
 

       Autor: Comisia juridică. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisie (autorul 
amendamentului) 

 

Motivare 

4       - La articolul I, după pct. 
32 se introduce  un punct nou, 
pct.  321, care va avea 
următorul cuprins: 
321. La articolul 350, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
      „Art. 350.-(1) Instanţa are 
obligaţia ca prin hotărâre să se 
pronunţe cu privire la luarea, 
menţinerea sau revocarea 
măsurii arestării inculpatului.” 
 

      3. La articolul I, după pct. 321 se 
introduce  un punct nou, pct.  322, cu 
următorul cuprins: 
      „322. Alineatul 1 al articolului 350 va 
avea următorul cuprins: 
     Instanţa are obligaţia ca prin hotărâre să 
se pronunţe cu privire la luarea, 
menţinerea sau revocarea măsurii arestării 
inculpatului.” 
 
 
      Autor: Comisia juridică. 
 

    Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă privind 
numerotarea textelor, 
ca urmare a 
introducerii textelor 
precedente. 

 


