
1 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru afaceri europene 

 
Bucureşti, 18 octombrie 2017 
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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedura penală - PLx 288/2017  

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penală - PLx 288/2017, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
sa din 12 septembrie 2017. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 134 din 15.03.2017, a avizat favorabil proiectul 
de Lege, cu observaţii și propuneri de natura tehnicii legislative, iar pe conținut a precizat la 
pct. 3, alin. 2, că ”nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative 
preconizate”. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 18 octombrie  2017. 
 În urma analizei proiectului de Lege, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

 deși obiectivul asumat de către inițiatori este transpunerea Directivei (UE) 2016/343 
a Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea 
anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent în cadrul 
procedurilor penale, acesta este realizat doar în parte, întrucât mai multe prevederi 
din cadrul proiectului de Lege nu se regăsesc în Directivă;  

 conținutul actului european ce se dorește transpus este exclusiv în materie penală, 
față de care Comisia pentru afaceri europene nu are competență.   

   
* 

* * 
 

 Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri 12 deputaţi. 
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 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu majoritate de 
voturi (o abținere), respingerea acestui proiect de lege. 
 
 

Preşedinte a.i., 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 

Secretar, 
 

Radu Costin VASILICĂ 
 

 
 

 

F.A. 
 
 

 




