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R A P O R T  S U P L I M E N T A R 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru 
modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
 

 
În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a fost sesizată spre o nouă dezbatere, în fond, cu  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, trimis cu 
adresa nr.P.L.X-447 din 3 octombrie 2005, înregistrată sub nr.31/785 din 04.10.2005. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa din 13.10.2005, hotărând, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru 
modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în forma adoptată de Senatul României.  

În şedinţa din 9 februarie 2006 Camera Deputaţilor a dezbătut proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii 

Administrator
Original



nr.294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
După dezbaterile generale, s-a desfăşurat dezbaterea pe articole, în cadrul căreia Plenul Camerei Deputaţilor a 
adoptat titlul proiectului de lege, dar a respins articolul unic de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului.  

Faţă de această situaţie, Plenul Camerei Deputaţilor a decis, în şedinţa din 2 martie 2006, retrimiterea 
proiectului de Lege la Comisia juridică, pentru o nouă dezbatere. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a reluat dezbaterile în şedinţa sa din  8 martie 2006.  
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru şi 4 voturi 

împotrivă) să se menţină raportul iniţial din 11.10.2005 şi să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere 
şi adoptare, proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru 
modificarea Legii nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în forma adoptată de Senat.  

În şedinţa din 5 septembrie 2006, Camera Deputaţilor, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea proiectului de Lege în vederea reexaminării şi depunerii unui nou 
raport, întrucât proiectul de lege nu a fost adoptat în şedinţa de vot final din 11 aprilie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a reluat dezbaterile la proiectul 
de lege în şedinţa din 1.11.2006 şi a hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o 
abţinere), să menţină raportul iniţial şi să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2005 pentru modificarea Legii 
nr.301/2004 - Codul penal şi a Legii nr.294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, în forma adoptată de Senatul.  

La dezbaterea proiectului de lege a participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin, 
secretar de stat şi doamna Violeta Belegante - consilier. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat 14 deputaţi. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice. 
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