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categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 19.03.2018
Nr. 4c-11/124/2018 

P.L.x 49/2018
                                                     

 
     RAPORT  

asupra Proiectului de Lege privind 
 unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul 
de Lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor, trimis cu adresa 
nr. PL-x 49 din 26 februarie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-11/124 din 27 februarie 2018. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativa legislativă 
în ședința din 19 februarie 2018. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.874 din 16 octombrie 2017. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale și Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au avizat 
favorabil inițiativa în ședința din 6 martie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de 
protecţie a victimelor infracţiunii, prin intervenţii legislative asupra Legii nr.211/2004, 
precum şi asupra Legii nr.192/2006, în vederea transpunerii în legislaţia internă a unor 
dispoziţii din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 
octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi 
protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 19 martie 2018. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri de 
protecţie a victimelor infracţiunilor, cu un amendament admis redat în anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 
 Costel Neculai DUNAVA 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Roxana David 



 
ANEXĂ: amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

Lege în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege privind unele măsuri de protecţie a 
victimelor infracţiunilor  
 

Nemodificat 
 

 

2.   Art.I.- Legea nr.211/2004 privind unele 
măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 
infracţiunilor, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.505 din 4 iunie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat 
 

 

3.   1. La articolul 4 alineatul (1), după litera h) se 
introduc două noi litere, lit.i) şi j), cu 
următorul cuprins: 
,,i) dreptul de a apela la un mediator în 
cazurile permise de lege; 
 j) autoritatea judiciară la care se vor putea 
adresa pe viitor pentru obţinerea de informaţii 
privind stadiul cauzei, precum şi datele de 
contact ale acesteia, dacă victima înţelege să 
depună o plângere. 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Lege în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

4.   2. La articolului 4, după alineatul (5) se 
introduc trei noi alineate, alin.(6)-(8), cu 
următorul cuprins: 
(6) Cu ocazia primului contact cu autorităţile, 
victima poate fi însoţită de către o persoană 
aleasă de ea în vederea facilitării comunicării 
cu acestea. 
(7) La depunerea plângerii conform art.289 
din Legea nr. 13 5/2010 privind Codul de 
procedură penală, cu modificările şi 
completările ulterioare, victima va primi o 
confirmare scrisă a acesteia. Confirmarea va 
cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, 
precum şi date cu privire la fapta pentru care 
plângerea a fost depusă. 
(8) Dacă victima nu vorbeşte sau nu înţelege 
limba română, aceasta poate cere să 
primească, ulterior, şi traducerea confirmării 
scrise prevăzute la alin. (7). 

Nemodificat 
 

 

5.  Art. 10  
(2) Cererea poate fi 
depusă numai după 
sesizarea organelor de 
urmărire penală sau a 
instanţei de judecată cu 
privire la săvârşirea 
infracţiunii.  

3. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă. 
 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Lege în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

6.   4. După articolul 35 se introduce un nou 
articol, art.351, cu următorul cuprins: 
Art.35 .- (1) Începând cu data de 1 iunie 2018, 
sediile nou construite ale instanţelor de 
judecată vor fi dotate cu săli de aşteptare 
separate pentru victimele infracţiunilor. 
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, în 
sediile instanţelor de judecată, vor fi 
amenajate spaţii de aşteptare separate pentru 
victimele infracţiunilor. 
 

Nemodificat 
 

 

7.   Art.II.- La articolul 67 din Legea nr. 192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 441 din 22 mai 2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
după alineatul (2) se introduc două noi 
alineate, alin.(2) şi (2 ), cu următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
 

 

8.   (2) În cauzele penale în care medierea este 
posibilă în condiţiile prevăzute la alin.(l) şi 
(2), aceasta trebuie să se desfăşoare astfel 
încât victima să nu se găsească în contact cu 
făptuitorul, cu excepţia cazului în care părţile 
îşi exprimă acordul la încheierea contractului 
de mediere. 

Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Lege în vigoare 
 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

9.   (22) Încheierea unui acord de mediere în latura 
penală a unei infracţiuni, conform alin.(l), 
constituie o cauză sui-generis care înlătură 
răspunderea penală. încheierea unui acord de 
mediere în latura penală, în condiţiile 
prezentei legi, poate interveni în tot cursul 
procesului penal, până la rămânerea 
definitivă a hotărârii penale. 
 

(22) Încheierea unui acord 
de mediere în latura penală 
a unei infracţiuni, conform 
alin.(l), constituie o cauză 
sui-generis care înlătură 
răspunderea penală. 
Încheierea unui acord de 
mediere în latura penală, în 
condiţiile prezentei legi, 
poate interveni până la 
citirea actului de sesizare 
a instanței. 
Autor: Marton Arpad 

Consiliul Legislativ - prin 
Decizia nr.397/2016, 
Curtea Constituţională a 
admis excepţia de 
neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art.67 din 
Legea nr. 192/2006, în 
interpretarea dată de 
Decizia nr.9 din 17 aprilie 
2015 a înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie - 
Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni 
de drept în materie penală şi 
a constatat că dispoziţiile 
art.67 „sunt constituţionale 
în măsura în care încheierea 
unui acord de mediere cu 
privire la infracţiunile 
pentru care poate interveni 
împăcarea, produce efecte 
numai dacă are loc până la 
citirea actului de sesizare a 
instantei”. 

10.   Art.III.- Dispoziţiile art.I pct.2 intră în vigoare 
la data de 1 iunie 2018. 

Nemodificat 
 

 

11.   * * * 

Prezenta lege transpune dispoziţiile art.3 alin.(3), 
art.4 alin.(l) lit.i) şi j), art.5 alin.(l) şi (3), art.12 
alin.(l) lit.c) şi art.19 alin.(2) din Directiva 
2012/29/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, sprijinirea 
şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire 
a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
seria L nr.315 din 14 noiembrie 2012. 

Nemodificat 
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