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BIROULUI PERMENENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 

penal, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale 

nr.22 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 

din 19 februarie 2019, transmisă cu adresa nr. PL.x 553/2017/2021 din 24 februarie 

2021. 
 
 
 
 
 

               P R E Ş E D I N T E 
             Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 
 Mihai-Alexandru BADEA 
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                                                                                                       PLx 553/2017/2021  
 
 

RAPORT COMUN 
asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal 

 
 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru constituționalitate 
şi Comisia juridică, de disciplină și imuni tăți au fost sesizate cu reexaminarea Legii 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei 
Curții Constituționale nr.22 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.131 din 19 februarie 2019, transmisă cu adresa                     
PLx 553/2017/2021. 

Propunerea legislativă, în forma iniţială, a avut ca obiect de reglementare 
îmbunătăţirea reglementării privind dreptul persoanelor private de libertate de a 
participa la funeraliile unui membru al familiei şi stabilirii unei proceduri pentru 
exercitarea acestui drept. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, în condițiile art.147 alin (2), 
cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, a fost transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 24 
noiembrie 2018. 

Un număr de 60 deputați a trimis în data de 22 noiembrie 2018 o sesizare de 
neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii pentru modificarea şi completarea 
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Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a 
pronunațat Decizia nr. 22 din 16 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.131 din 19 februarie 2019, prin care admite obiecția de 
neconstituționalitate formulată și constată că dispozițiile Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt 
neconstituționale. 

În jurisprudenţa sa, Curtea a interpretat în mai multe rânduri dispoziţiile art. 147 
alin. (2) din Constituţie şi a distins în privinţa efectelor pe care le produce decizia sa de 
constatare a neconstituţionalităţii unor dispoziţii din lege înainte de promulgare şi 
decizia de constatare a neconstituţionalităţii unei legi în ansamblul său. Curtea a statuat, 
de principiu, că pronunţarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel 
act normativ, consecinţa fiind încetarea procesului legislativ în privinţa respectivei 
reglementări. Astfel, prin Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2019, Curtea a precizat că 
"Efectul juridic al prezentei decizii este circumscris art. 147 alin.(4) din Legea 
fundamentală şi jurisprudenţei Curţii în materie, astfel că Parlamentului îi revine în 
continuare obligaţia de a constata încetarea de drept a procesului legislativ, ca urmare a 
constatării neconstituţionalităţii legii, în integralitatea sa, iar, în ipoteza iniţierii unui nou 
demers legislativ cu privire la acelaşi domeniu de reglementare, de a se conforma celor 
statuate atât prin decizia de faţă, cât şi prin Decizia nr. 561 din 18 septembrie 2018." 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea aflată în 
procedură de reexaminare în şedinţa din 22 februarie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.9 1    
alin (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților membrii celor două comisii au dezbătut legea supusă reexaminării în ședințe 
separate. 

 
Comisia juridică, de  disciplină și imunităţi  a examinat legea, în procedura 

reexaminării, ca urmare a Deciziei nr. 22/2019.  În dezbatere, au fost avute în vedere 
decizia Curţii pronunţată în controlul a priori asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevederile Legii 
fundamentale cu privire la rolul şi atribuţiile Parlamentului prevăzute de art. 147 din 
Constituţie şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia efectelor deciziilor Curţii 
Constituţionale. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, în şedinţa desfășurată în sistem 
mixt (fizic/online) din 1 aprilie 2021, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Legii pentru modificarea și 
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completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aflată în procedură de 
reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 22 din 16 ianuarie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2019. 

 
Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat legea și documentele 

anexate, în ședința din data de 13 aprilie 2021. La ședință au participat din partea 
Ministerului Justiției, domnul Mircea Ursuța, secretar de stat și doamna Bianca 
Dumbravă, consilier. 

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 
participat la şedinţă 9 deputaţi.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au analizat Legea aflată în procedură 
de reexaminare, raportul preliminar întocmit de Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și au hotărât cu unanimitate de voturi, respingerea Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților respingerea 
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal.  

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face p arte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E 
Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 
Mihai-Alexandru BADEA 

 
 
 
 
 

S E C R E T A R 
Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

S E C R E T A R 
            Cristian-Tudor BĂCANU   

  
 

 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                                                                                                                                                         Consilier parlamentar, Paul Șerban 
Roxana David  
Silvia Olaru 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=32&cam=2&leg=2020�

