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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. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.754 din 22.06.2005, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 457 din 12 octombrie 2005, a avizat favorabil 

proiectul de lege. 
Senatul a adoptat proiectul de lege în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III –a din Constituţia României, 

republicată. 
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţie şi ale art.86 alin.(3), pct.2 lit.f) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 sensul prorogării termenelor de intrare în vigoare a celor două acte normative, datorită lipsei unei baze 
materiale şi umane restructurate pe principii moderne. Totodată, noul Cod penal, pe lângă unele omisiuni are şi 
unele dispoziţii contradictorii şi chiar prevederi contrare principiilor fundamentale prevăzute în Constituţie şi în 
tratatele internaţionale la care România este parte, ce se impun a fi remediate.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a dezbătut proiectul de lege în 

şedinţa din 13.10.2005. Membrii Comisiei au examinat expunerea de motive, textul proiectului de lege, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi avizul favorabil al Consilului Superior al Magistraturii. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul  
Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin, secretar de stat pentru afaceri 
judiciare si Violeta Belegante, consilier. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, 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 
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 realuat dezbaterile în şedinţa sa din  8 martie 2006.  
La dezbaterea proiectului de lege a participat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Kibedi Katalin, 

secretar de stat. 



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 Senatul României.  

Pe parcursul dezbaterilor au fost formulate amendamente respinse, prevăzute în Anexă.  
La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 25 membri ai comisiei. 
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Consilier,  
dr. George Cucu 
 


