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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,  trimis spre dezbatere în fond,  în 
procedură de urgenţă,  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,  cu adresa   
nr.PL-x 129 din 14 februarie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/289 din 15 februarie 
2017.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 
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RAPORT   
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii 

nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea 
Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală 

 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, 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.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum 
şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, trimis cu 
adresa nr. PL-x 129 din 14 februarie 2017, înregistrat sub nr.4c-11/289 din 15 februarie 
2017. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 14 februarie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu avizul nr.62 
din 5 februarie 2017. 

Ministerul Justiţiei, prin adresa nr.14897 din 20.02.2017 susţine adoptarea 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

Consiliul Superior al Magistraturii, cu nr.4060 din 20.02.2017 a transmis o 
adresă prin care precizează că „se impune adoptarea acestui proiect de lege, în forma 
aprobată de Senatul României”. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.13/2017,  precum şi modificări în fondul activ procesual - 
penal, şi anume se va interveni expres în textele Codului de procedură penală 
modificate anterior prin OUG nr. 13/2017, astfel încât acestea să revină la forma avută 
anterior intervenţiei menţionate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din  20 februarie 2017.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat 
deputaţii conform listei de prezenţă. La şedinţă au participat reprezentanţi ai 
Ministerului Justiţiei, ai Consiliului Superior al Magistraturii �i  ai Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, în forma 
adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

         
 
 
 
 
 
 
           PREŞEDINTE                                                  SECRETAR,        
                           

                 Eugen NICOLICEA                                  Costel Neculai DUNAVA  
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