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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                        COMISIA JURIDICĂ, 
             DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                                                         Bucureşti, 31 martie 2016 
                                                         Nr. PL- x 665/2015 

  
 

RAPORT 
asupra  

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95  și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cu Proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală, trimis cu adresa nr. PL-x 665 din 19 octombrie 2015 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/1261  din 21 octombrie 2015. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă  în şedinţa din 13 octombrie 2015. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 673 din 26 iunie 2015, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare: modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 
modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii termenelor pentru care poate fi dispusă măsura arestului la domiciliu pe durata 
procedurii în camera preliminară sau judecării în primă instanță, precum și durata maximă a acestei măsuri. Adoptarea ordonanței de 
urgență are în vedere faptul că la data de 12 iunie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Decizia Curții Constituționale 
nr. 361/2015, care a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 din Codul de procedură penală, reținând că pentru 
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măsura arestului la domiciliu nu se reglementează nici termenele pentru care poate fi dispusă și nici durata maximă a acestei măsuri în 
procedura de cameră preliminară și de judecată în primă instanță. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ  în şedinţa din 31 martie 2016.  
  La dezbateri au participat membrii Comisiei juridice, de disciplină  și imunități, conform listei de prezență. 
      La dezbateri au participat, în calitate de invitați, doamna Gabriela Scutea – secretar de stat în Ministerul Justiției, doamna Ioana 
Albani – procuror - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, doamna Corina Voicu –  judecător -  
Consiliul Superior al Magistraturii, doamna Andreea Uzlău – judecător - Consiliul Superior al Magistraturii, domnul Ionuț Matei- 
vicepreședinte Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Mirela Popescu – președinte Secția penală din Înalta Curte de Casație și Justiție 
domnul Remus Jurj – procuror în Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, (o abținere) să 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind  aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu amendamentele admise redate în Anexa  care 
face parte integrantă din prezentul raport.  

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

                      
                                                    PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 
                                               Bogdan Liviu CIUCĂ                                                         Sorin Constantin STRAGEA                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                                                       Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Codul de 
procedură penală 

Text OUG nr. 24/2015 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.       Lege privind 
aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului 
nr. 24/2015 pentru 
modificarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul 
de procedură penală 

Nemodificat  

2.      Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr. 24 din 30 iunie 2015 
pentru modificarea 
Legii nr. 135/2010 
privind Codul de 
procedură penală, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 473 din 30 
iunie 2015. 

Articolul I Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 24 din 30 
iunie 2015 pentru 
modificarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul 
de procedură penală, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 473 din 30 
iunie 2015, cu 
următoarea modificare 

Autor Comisia juridica 

 



4 
 

3.  Ordonanță de urgență 
pentru modificarea 
Legii nr. 135/2010 
privind Codul de 
procedură penală 

 Nemodificat  

4.     Art. I. - Legea nr. 
135/2010 privind Codul 
de procedură penală, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 486 din 15 
iulie 2010, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se modifică după cum 
urmează: 

 Nemodificat  

5.  
 
 
(6)În tot cursul procedurii de 
cameră preliminară, 
judecătorul de cameră 
preliminară, din oficiu, 
verifică periodic, dar nu mai 
târziu de 30 de zile, dacă 
subzistă temeiurile care au 
determinat luarea măsurii 
arestării preventive şi a 
măsurii arestului la 
domiciliu. Dispoziţiile alin. 
(2)-(5) se aplică în mod 

2. La articolul 
207, alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 

(1) În tot cursul 
procedurii de cameră 
preliminară, judecătorul 
de cameră preliminară, 
din oficiu, verifică 
periodic, dar nu mai 
târziu de 30 de zile, 
dacă subzistă temeiurile 
care au determinat 

 Nemodificat  
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corespunzător. 
 

luarea măsurii arestării 
preventive şi a măsurii 
arestului la domiciliu 
sau dacă au apărut 
temeiuri noi, care să 
justifice menţinerea 
acestor măsuri. 
Dispoziţiile alin. (2) - 
(5) se aplică în mod 
corespunzător.”. 

6.  
 
 
 
(4)În tot cursul judecăţii, 
instanţa, din oficiu, prin 
încheiere, verifică periodic, 
dar nu mai târziu de 60 de 
zile, dacă subzistă temeiurile 
care au determinat 
menţinerea măsurii arestării 
preventive şi a măsurii 
arestului la domiciliu dispuse 
faţă de inculpat. 

 

3. La articolul 
208, alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 

„(4) În tot 
cursul judecăţii, 
instanţa, din oficiu, prin 
încheiere, verifică 
periodic, dar nu mai 
târziu de 60 de zile, 
dacă subzistă temeiurile 
care au determinat 
menţinerea măsurii 
arestării preventive şi a 
măsurii arestului la 
domiciliu dispuse faţă 
de inculpat sau dacă 
au apărut temeiuri 
noi, care să justifice 
menţinerea acestor 

 Nemodificat  
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măsuri.”. 

7.  
 
 
 
 
 
 
 
(1)În cursul urmăririi penale, 
arestul la domiciliu poate fi 
luat pe o durată de cel mult 
30 de zile. 

 

4. Articolul 222 
va avea următorul 
cuprins: 

„Art.222 - 
Durata arestului la 
domiciliu 

a) În cursul 
urmăririi penale, arestul 
la domiciliu poate fi 
luat pe o durată de cel 
mult 30 de zile. 

 Nemodificat  

8. (2)Arestul la domiciliu poate 
fi prelungit, în cursul 
urmăririi penale, numai în 
caz de necesitate, dacă se 
menţin temeiurile care au 
determinat luarea măsurii 
sau au apărut temeiuri noi, 
fiecare prelungire neputând 
să depăşească 30 de zile. 

 

b) Arestul la 
domiciliu poate fi 
prelungit în cursul 
urmăririi penale, numai 
în caz de necesitate, 
dacă se menţin 
temeiurile care au 
determinat luarea 
măsurii sau au apărut 
temeiuri noi, fiecare 
prelungire neputând să 
depăşească 30 de zile. 

 Nemodificat  

9. (3)În cazul prevăzut la alin. 
(2), prelungirea arestului la 
domiciliu poate fi dispusă de 
către judecătorul de drepturi 

    (3)În cazul prevăzut 
la alin. (2), prelungirea 
arestului la domiciliu 

 Nemodificat  
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şi libertăţi de la instanţa 
căreia i-ar reveni competenţa 
să judece cauza în primă 
instanţă sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad 
acesteia în a cărei 
circumscripţie se află locul 
unde s-a constatat săvârşirea 
infracţiunii ori sediul 
parchetului din care face 
parte procurorul care 
efectuează sau 
supraveghează urmărirea 
penală. 

 

poate fi dispusă de către 
judecătorul de drepturi 
şi libertăţi de la instanţa 
căreia i-ar reveni 
competenţa să judece 
cauza în primă instanţă 
sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad 
acesteia în a cărei 
circumscripţie se află 
locul unde s-a constatat 
săvârşirea infracţiunii 
ori sediul parchetului 
din care face parte 
procurorul care 
efectuează sau 
supraveghează 
urmărirea penală. 

10. (4)Judecătorul de drepturi şi 
libertăţi este sesizat în 
vederea prelungirii măsurii 
de către procuror, prin 
propunere motivată, însoţită 
de dosarul cauzei, cu cel 
puţin 5 zile înainte de 
expirarea duratei acesteia. 

 

(4)Judecătorul de 
drepturi şi libertăţi este 
sesizat în vederea 
prelungirii măsurii de 
către procuror, prin 
propunere motivată, 
însoţită de dosarul 
cauzei, cu cel puţin 5 
zile înainte de expirarea 
duratei acesteia. 

 Nemodificat  



8 
 

11. (5)Judecătorul de drepturi şi 
libertăţi, sesizat potrivit alin. 
(4), fixează termen de 
soluţionare a propunerii 
procurorului, în camera de 
consiliu, mai înainte de 
expirarea duratei arestului la 
domiciliu şi dispune citarea 
inculpatului. 

 

(5) Judecătorul de 
drepturi şi libertăţi, 
sesizat potrivit alin. (4), 
fixează termen de 
soluţionare a propunerii 
procurorului, în camera 
de consiliu, mai înainte 
de expirarea duratei 
arestului la domiciliu şi 
dispune citarea 
inculpatului. 

 Nemodificat  

12. (6)Participarea procurorului 
este obligatorie. 

 

(6) Participarea 
procurorului este 
obligatorie. 

 Nemodificat  

13. (7)Judecătorul de drepturi şi 
libertăţi admite sau respinge 
propunerea procurorului prin 
încheiere motivată. 

 

(7) Judecătorul de 
drepturi şi libertăţi 
admite sau respinge 
propunerea 
procurorului prin 
încheiere motivată. 

 Nemodificat  

14. (8)Dosarul cauzei se restituie 
organului de urmărire 
penală, în termen de 24 de 
ore de la expirarea 
termenului de formulare a 
contestaţiei. 

 

(8)Dosarul cauzei se 
restituie organului de 
urmărire penală, în 
termen de 24 de ore de 
la expirarea termenului 
de formulare a 
contestaţiei. 

 Nemodificat  
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15. (9)Durata maximă a măsurii 
arestului la domiciliu, în 
cursul urmăririi penale, este 
de 180 de zile. 

 

(9)Durata maximă a 
măsurii arestului la 
domiciliu, în cursul 
urmăririi penale, este de 
180 de zile. 

 Nemodificat  

16. (10)Durata privării de 
libertate dispusă prin măsura 
arestului la domiciliu nu se 
ia în considerare pentru 
calculul duratei maxime a 
măsurii arestării preventive a 
inculpatului în cursul 
urmăririi penale. 

 

(10)Durata privării de 
libertate dispusă prin 
măsura arestului la 
domiciliu nu se ia în 
considerare pentru 
calculul duratei maxime 
a măsurii arestării 
preventive a 
inculpatului în cursul 
urmăririi penale. 

 (10)Durata privării de 
libertate dispusă prin 
măsura arestului la 
domiciliu  se ia în 
considerare pentru 
calculul duratei maxime a 
măsurii arestării 
preventive a inculpatului 
în cursul urmăririi penale. 
 
Autor Comisia juridică, 
de disciplină și imunități 

Decizia Curtii 
Constitutionale nr. 740/2015, 
ulterioara OUG 24/2015 

17. (11)Dispoziţiile art. 219 alin. 
(4)-(6) se aplică în mod 
corespunzător. 

(11) Dispozițiile art. 
219 alin. (4) – (6) se 
aplică în mod 
corespunzător. 

 Nemodificat  

18.  (12) În procedura de 
cameră preliminară 
şi în cursul judecăţii, 
măsura arestului la 
domiciliu poate fi 
dispusă pe o perioadă 
de cel mult 30 de zile. 

 Nemodificat  
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Dispoziţiile art. 239 se 
aplică în mod 
corespunzător.” 

    Art. II. - Legea nr. 
135/2010 privind Codul 
de procedură penală, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 486 din 15 
iulie 2010, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi cu modificarea 
adusă prin prezenta lege, 
se va republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
Autor: Comisia juridică, 
de disciplină și imunități 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Șerban 

 


