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                                                      PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                          CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 27 octombrie 2020 
Nr. PL- x 472/2019 

 
RAPORT 

 
asupra  

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală,  
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL – x 
472/2019, înregistrat cu nr. 4c-13/862 din 22 octombrie 2019.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate deprimă Camerăsesizată, a adoptat proiectul de Lege  tacit, ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată, în ședința din 14 octombrie 2019. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 520 din 24 iunie 2019, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 
propuneri.  
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților a avizat negativ proiectul de lege, prin avizul 
nr. 4c-6/625 din 12 noiembrie 2019. 
 Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr. 4c-
20/423 din 26 noiembrie 2019. 

Proiectul de lege are ca obiectde reglementare modificarea şi completarea Legii nr.135/2010, în scopul transpunerii 
dispoziţiilor art.2 alin.(3), art.3 par. final, art.4 alin.(1) lit.a) pct.(i), (iii) şi (iv), lit.b) şi c) şi alin.(2), art.5, art.7 alin.(5) şi 
(8), art.8 alin.(2), art.15 alin.(2)-(4) şi art.22 din Directiva (UE) 2016/800 privind garanţiile procedurale pentru copiii care 



sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale. Proiectul are în vedere completarea prevederilor care 
privesc informarea minorului asupra drepturilor sale cu ocazia primei audieri de către organele judiciare cu privire la 
principalele etape ale procesului penal, protecția vieții private, dreptul de a fi prezent la judecarea cauzei, dreptul de a 
formula căi de atac, precum și dreptul la un regim de detenție adecvat vârstei sale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ  în şedinţa online din data de  27 
octombrie 2020.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
 La dezbateri a participat doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justi ției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 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, 
 
Nicușor HALICI                                                  Aida – Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text Legea nr. 135/2010 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.   
Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.135/2010 
privind Codul  
de procedură penală 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- 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 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3. Art. 244: Condiţii speciale de 
executare a reţinerii şi arestării 
preventive dispuse faţă de minori 
Regimul special de detenţie al 
minorilor, în raport cu 
particularităţile vârstei, astfel încât 

 1. După articolul 244 se 
introduce un nou articol, art.2441

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

, 
cu următorul cuprins: 
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măsurile preventive luate faţă de 
aceştia să nu prejudicieze dezvoltarea 
lor fizică, psihică sau morală, va fi 
stabilit prin legea privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de 
organele judiciare în cursul 
procesului penal. 
 

  „Art.2441  
Nemodificat 

.- Informarea 
privind condiţiile speciale de 
executare a reţinerii şi arestării 
preventive dispuse faţă de minor 
 

4.  (1) Dacă persoana reţinută sau 
arestată este minor, odată cu 
informarea prevăzută la art.209 
alin.(17) şi art.228 alin.(2), acesteia 
i se comunică şi dreptul la condiţii 
speciale de executare, potrivit 
art.244. 
 

Nemodificat  

5.  (2) Informarea prevăzută la 
alin.(1) se face şi către părinţi sau, 
după caz, tutore, curator ori 
persoana în îngrijirea sau 
supravegherea căreia se află 
temporar minorul.  
 

Nemodificat  

6.  (3) Dacă părinţii sau, după caz, 
tutorele, curatorul ori persoana în 
îngrijirea sau supravegherea căreia 
se află temporar minorul nu au 

Nemodificat  
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putut fi găsiţi ori informarea 
acestora ar afecta interesul superior 
al minorului sau desfăşurarea 
procesului penal, informarea se va 
face către un alt adult care este 
desemnat de minor şi acceptat în 
această calitate de organul judiciar. 

7.   
(4) În cazul în care minorul nu 
desemnează un alt adult conform 
alin.(3) sau adultul desemnat nu 
este acceptat de organul judiciar, 
informarea se va face către o altă 
persoană aleasă de organul judiciar 
ţinând seama de interesul superior 
al minorului. 
 

Nemodificat  

8.  (5) În cazul în care circumstanţele 
prevăzute la alin.(3) sau (4) 
încetează, informarea se va face 
potrivit alin.(2).” 
 

Nemodificat  

9. CAPITOLUL III: Procedura în 
cauzele cu infractori minori 
Art. 504: Dispoziţii generale 
Urmărirea şi judecarea infracţiunilor 
săvârşite de minori, precum şi 

2. La articolul 504, se introduc 
trei noi alineate, alin.(2)-(4), cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat  
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punerea în executare a hotărârilor 
privitoare la aceştia se fac potrivit 
procedurii obişnuite, cu completările 
şi derogările prevăzute în prezentul 
capitol şi în secţiunea a 8-a a cap. I 
din titlul V al părţii generale. 
 

10.   „(2) În cursul urmăririi 
penale, procedura în cauzele cu 
infractori minori se aplică şi 
persoanelor care au împlinit 18 ani, 
până la împlinirea vârstei de 21 de 
ani, dacă la data dobândirii calităţii 
de suspect erau minore, atunci când 
organul judiciar consideră necesar, 
ţinând seama de toate 
circumstanţele cauzei, inclusiv 
gradul de maturitate şi gradul de 
vulnerabilitate ale persoanei vizate. 
 

Nemodificat  

11.  (3) Ori de câte ori organul judiciar 
nu poate stabili vârsta suspectului 
sau a inculpatului şi există motive 
pentru a se considera că acesta este 
minor, persoana respectivă va fi 
prezumată a fi minor. 
 

Nemodificat  
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12.  (4)
 Rezultateleexaminăriimedica
le a minorului suspect 
sauinculpatasupracăruia s-a dispus 
o măsurăpreventivăprivativă de 
libertate, efectuateînlocul de 
deţinere, 
potrivitlegiiprivindexecutareapedep
selorşi a măsurilor privative de 
libertatedispuse de 
organelejudiciareîncursulprocesului
, suntavuteînvederepentru a 
apreciacapacitateaacestuia de a fi 
supusactelorsaumăsurilordispuseînc
ursulprocesului penal.” 

Nemodificat  

13. Art. 505: Persoanele chemate la 
organul de urmărire penală 
 
 
(1)Când suspectul ori inculpatul este 
un minor care nu a împlinit 16 ani, la 
orice ascultare sau confruntare a 
minorului, organul de urmărire 
penală citează părinţii acestuia ori, 
după caz, pe tutore, curator sau 
persoana în îngrijirea ori 
supravegherea căreia se află temporar 

 3. La articolul 505, după 
alineatul (1) se introduc patru noi 
alineate, alin.(11)-(14

Nemodificat 

), cu 
următorul cuprins: 
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minorul, precum şi direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţie a 
copilului din localitatea unde se 
desfăşoară audierea. 

14.  „(11 Nemodificat ) La efectuarea oricărui alt act 
de urmărire penală la care este citat 
suspectul sau inculpatul minor, se 
citează părinţii sau, după caz, 
tutorele, curatorul ori persoana în 
îngrijirea sau supravegherea căreia 
se află temporar minorul, dacă 
organul judiciar consideră că 
prezenţa acestora este în interesul 
superior al minorului şi nu este de 
natură să aducă atingere bunei 
desfăşurări a procesului penal. 

 

15.   
(12

Nemodificat 
) Dacă părinţii sau, după caz, 

tutorele, curatorul ori persoana în 
îngrijirea sau supravegherea căreia 
se află temporar minorul nu au 
putut fi găsiţi ori prezenţa acestora 
ar afecta interesul superior al 
minorului sau desfăşurarea 
procesului penal, citarea se va face 
către un alt adult care este desemnat 
de minor şi acceptat în această 
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calitate de organul judiciar. 
     
16.  (13) În cazul în care minorul nu 

desemnează un alt adult potrivit 
alin.(12

Nemodificat 

) sau adultul desemnat nu 
este acceptat de organul judiciar, 
citarea se va face către o altă 
persoană aleasă de organul judiciar 
ţinând seama de interesul superior 
al minorului. 
 

 

17.  (14) În cazul în care circumstanţele 
prevăzute la alin.(12) sau (13) 
încetează, citarea se va face potrivit 
alin.(11

Nemodificat 

).” 
 

 

18.  4. După articolul 505, se 
introduc două noi articole, 
art.5051 şi 5052

Nemodificat 

, cu următorul 
cuprins: 
 

 

19.  „Art.5051

 (1) În cauzele cu suspecţi sau 
inculpaţi minori, înainte de prima 

. Informarea 
suspectului sau inculpatului 
minor 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
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audiere, acestora li se aduc la 
cunoştinţă, pe lângă cele prevăzute 
la art.108, şi următoarele: 
 

20.  a) informaţii cu privire la 
principalele etape ale procesului 
penal; 
 

Nemodificat  

21.  b) dreptul ca părinţii sau, după 
caz, tutorele, curatorul ori persoana 
în îngrijirea sau supravegherea 
căreia se află temporar minorul sau 
un alt adult care este desemnat de 
minor şi acceptat în această calitate 
de organul judiciar să primească 
aceleași informaţii comunicate 
minorului; 
 

Nemodificat  

22.  c) dreptul la protecţiavieţii 
private, încondiţiilelegii; 

Nemodificat  

23.  d) dreptul de a fi însoţit de părinţi 
sau, după caz, tutore, curator ori 
persoana în îngrijirea sau 
supravegherea căreia se află 
temporar minorul sau de un alt 
adult care este desemnat de minor 
şi acceptat în această calitate de 

Nemodificat  
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organul judiciar, în timpul 
diferitelor etape ale procedurii 
conform prezentei legi; 
 

24.  e) dreptul de a fi evaluat prin 
intermediul referatului de evaluare; 
 

Nemodificat  

25.  f) dreptul la evaluare medicală şi 
asistenţă medicală în cazul în care 
va fi supus unei măsuri preventive 
privative de libertate; 
 

Nemodificat  

26.  g) măsurile preventive ce i se pot 
aplica, precum şi dreptul ca măsura 
preventivă privativă de libertate să 
fie aplicată cu caracter excepţional, 
potrivit art.243, perioada pentru 
care poate fi dispusă şi durata 
maximă a măsurii preventive 
privative de libertate, condiţiile 
pentru prelungirea şi menţinerea 
acesteia, precum şi dreptul la 
verificarea periodică a măsurii, în 
condiţiile legii; 

Nemodificat  

27.  h) dreptul de a fi prezent la 
judecarea cauzei; 
 

Nemodificat  
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28.  i) dreptul la exercitarea căilor de 
atac, în condiţiile legii. 

Nemodificat  

29.  (2) Toate comunicările către 
suspectul sau inculpatul minor se 
fac într-un limbaj simplu şi 
accesibil, adaptat vârstei acestuia. 
 

Nemodificat  

30.  (3) Informaţiile prevăzute la 
art.108, precum şi cele prevăzute la 
alin.(1), se comunică şi părinţilor 
sau, după caz, tutorelui, curatorului 
ori persoanei în îngrijirea sau 
supravegherea căreia se află 
temporar minorul. 
 

Nemodificat  

31.  (4) În cazul în care persoanele 
prevăzute la alin.(3) nu au putut fi 
găsite sau comunicarea către 
acestea ar fi contrară interesului 
superior al minorului sau ar afecta 
desfăşurarea procesului penal, 
comunicarea informaţiilor 
prevăzute la art.108, precum şi a 
celor prevăzute la alin.(1) se face 
către un alt adult desemnat de 
minor şi acceptat de organul 
judiciar. 

Nemodificat  
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32.  (5) În cazul în care minorul nu 

desemnează un alt adult conform 
alin.(4) sau adultul desemnat nu 
este acceptat de organul judiciar, 
citarea se va face către o altă 
persoană aleasă de organul judiciar 
ţinând seama de interesul superior 
al minorului. 
 

(5) În cazul în care 
minorul nu desemnează un 
alt adult conform alin.(4) 
sau adultul desemnat nu este 
acceptat de organul judiciar, 
comunicarea informațiilor 
se va face către o altă 
persoană aleasă de organul 
judiciar ţinând seama de 
interesul superior al 
minorului. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Pentru 
corectitudinea 
și pentru 
corelare cu 
celelalte norme 
expresia citarea 
se va face către 
o altă persoană 
trebuie înlocuită 
cu sintagma 
comunicarea 
informațiilor se 
va face către o 
altă persoană. 
 

33.  (6) În cazul în care circumstanţele 
prevăzute la alin.(4) încetează, 
comunicarea se va face către 
părinţi, tutore, curator ori persoana 
în îngrijirea sau supravegherea 
căreia se află temporar minorul. 
 

Nemodificat  

34.  Art.5052

  Când suspectul sau 
inculpatul este minor, cheltuielile 
generate de înregistrările audio-
video care ar fi căzut în sarcina 
acestuia potrivit art.274 sau 275, 

. Cheltuielile de judecată Nemodificat  
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rămân în sarcina statului.” 
35. Art. 506: Referatul de evaluare a 

minorului 
(1)În cauzele cu inculpaţi minori, 
organele de urmărire penală pot să 
solicite, atunci când consideră 
necesar, efectuarea referatului de 
evaluare de către serviciul de 
probaţiune de pe lângă tribunalul în a 
cărui circumscripţie teritorială îşi are 
locuinţa minorul, potrivit legii. 
 

5. La articolul 506, după 
alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin.(11

Nemodificat 

), cu următorul 
cuprins: 
 

 

36.  „(11 Nemodificat ) În cazul în care minorul este 
trimis în judecată, solicitarea 
referatului de evaluare este 
obligatorie, cu excepţia cazului în 
care acest lucru ar fi contrar 
interesului superior al minorului”. 

 

37.  6. La articolul 506, alineatul (2) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat 
 
 
 
 
 

 

 (2)Încauzele cu inculpaţiminori, 
instanţa de judecatăare 
obligaţiasădispunăefectuareareferat
ului de evaluare de cătreserviciul de 

„(2)  În cursul judecăţii, instanţa 
poate solicita efectuarea referatului 
de evaluare de către serviciul de 
probaţiune de pe lângă tribunalul în 

Nemodificat  
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probaţiune de pelângătribunalulîn a 
căruicircumscripţieîşi are 
locuinţaminorul, potrivitlegii. 
Însituaţiaîn care efectuareareferatului 
de evaluare a 
fostsolicitatăîncursulurmăririipenale, 
potrivitdispoziţiiloralin. (1), 
dispunereareferatului de 
cătreinstanţăestefacultativă. 
(3)Referatul de evaluare are rolul de 
a furnizaorganuluijudiciar date 
privindpersoanaminorului din 
perspectivăpsihocomportamentală.[te
xtul din Art. 506, alin. (3) dinpartea 
2, titlul IV, capitolul III a fostabrogat 
la 01-feb-2014 de Art. 102, punctul 
305. din titlul III din Legea 
255/2013] 

a cărui circumscripţie îşi are 
locuinţa minorul, potrivit legii. În 
situaţia în care efectuarea 
referatului de evaluare nu a fost 
solicitată în cursul urmăririi penale, 
potrivit dispoziţiilor alin.(1) sau 
alin.(11), dispunerea efectuării 
referatului de către instanţă este 
obligatorie.” 
 

38. (4)Prinreferatul de evaluare, serviciul 
de probaţiunesolicitatpoate face 
propuneri motivate cu privire la 
măsurile educative ce pot fi luatefaţă 
de minor. 

7. La articolul 506, după 
alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(41

Nemodificat 

), cu următorul 
cuprins: 

 

39.  
 
 
 

„(41 Nemodificat ) În cazul în care elementele 
care constituie baza referatului de 
evaluare se schimbă considerabil, 
organul de urmărire penală sau, 

 

https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt305�
https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt305�
https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt305�
https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt305�
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(5)Prinreferatul de evaluare, serviciul 
de probaţiunesolicitatpoate face 
propuneri motivate cu privire la 
măsurile educative ce pot fi luatefaţă 
de minor.[textul din Art. 506, alin. 
(5) dinpartea 2, titlul IV, capitolul III 
a fostabrogat la 01-feb-2014 de Art. 
102, punctul 307. din titlul III din 
Legea 255/2013] 

după caz, instanța, va solicita 
întocmirea unui nou referat de 
evaluare. Solicitarea se poate face 
din oficiu sau în urma sesizării 
făcute de serviciul de probaţiune, 
de minor ori de către părinţi sau, 
după caz, tutore, curator ori 
persoana în îngrijirea sau 
supravegherea căreia se află 
temporar minorul, cu privire la 
schimbările intervenite.” 
 

40.  
 
 
 
(3)Inculpatul care 
asăvârşitinfracţiuneaîntimpulcând era 
minor 
estejudecatpotrivitproceduriiaplicabil
eîncauzele cu infractoriminori, dacă 
la data sesizăriiinstanţei nu a împlinit 
18 ani. 

8. La articolul 507, alineatul (3) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) Inculpatul care a săvârşit 
infracţiunea în timpul când era 
minor este judecat potrivit 
procedurii aplicabile în cauzele cu 
infractori minori, dacă la data 
sesizării instanţei nu a împlinit 18 
ani. Dacă la data sesizării 
instanţei inculpatul împlinise 
vârsta de 18 ani, dar la data 
dobândirii calităţii de suspect era 
minor, instanţa învestită, 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt307�
https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt307�
https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt307�
https://idrept.ro/00157787.htm#do|ttiii|ar102|pt307�
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reţinând cauza, poate decide 
aplicarea procedurii pentru 
cauzele cu infractori minori, 
atunci când consideră necesar 
ţinând cont de toate 
circumstanţele cauzei, inclusiv 
gradul de maturitate şi gradul de 
vulnerabilitate ale persoanei 
vizate.” 

41. Art. 508: Persoanelechemate la 
judecareaminorilor 
(1)La judecareacauzei se 
citeazăserviciul de probaţiune, 
părinţiiminoruluisau, dupăcaz, 
tutorele, 
curatoruloripersoanaînîngrijireasausu
praveghereacăreia se 
aflătemporarminorul. 
(2)Persoanelearătate la alin. (1) 
audreptulşiîndatorireasădealămuriri, 
săformulezecererişisăprezintepropun
eriînprivinţamăsurilorcearurmasă fie 
luate. 
(3)Neprezentareapersoanelor legal 
citate nu împiedicăjudecareacauzei. 

9. La articolul 508, după 
alineatul (3) se introduc trei noi 
alineate alin.(4)-(6), cu următorul 
cuprins: 
 

Nemodificat  

42.  „(4) Dacă niciuna dintre persoanele 
prevăzute la alin.(1) nu a putut fi 

Nemodificat  
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găsită ori prezenţa acesteia ar afecta 
interesul superior al minorului sau 
desfăşurarea procesului penal, 
citarea se va face către un alt adult 
corespunzător care este desemnat 
de minor şi acceptat în această 
calitate de organul judiciar. 

43.  (5) În cazul în care minorul nu 
desemnează un alt adult conform 
alin.(4) sau adultul desemnat nu 
este acceptat de organul judiciar, 
citarea se va face către o altă 
persoană aleasă de organul judiciar 
ţinând seama de interesul superior 
al minorului. 

Nemodificat  

44.  (6) În cazul în care circumstanţele 
de la alin.(4) sau (5) încetează, 
citarea se va face potrivit alin.(1).” 

 
Nemodificat 
 
 

 

45.   
 Prezenta lege transpune 
dispoziţiile art.2 alin.(3), art.3 
par.final, art.4 alin.(1) lit.a) pct.(i), 
(iii) şi (iv), lit.b) şi c) şi alin.(2), 
art.5, art.7 alin.(5) şi (8), art.8 
alin.(2), art.15 alin.(2)-(4) şi art.22 
din Directiva (UE) 2016/800 

 
Prezenta lege transpune 
dispoziţiile art.2 alin.(3), 
art.3 par.final, art.4 alin.(1) 
lit.a) pct.(i), (iii) şi (iv), 
lit.b) şi c) şi alin.(2), art.5, 
art.7 alin.(5) şi (8), art.8 
alin.(2), art.15 alin.(2)-(4) şi 

 
 
Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă 
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privind garanţiile procedurale 
pentru copiii care sunt persoane 
suspectate sau acuzate în cadrul 
procedurilor penale, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr.132 din 21 
mai 2016. 
 
 

art.22 din Directiva (UE) 
2016/800 a Parlamentului 
European și a 
Consiliuluidin 11 mai 2016 
privind garanţiile 
procedurale pentru copiii 
care sunt persoane 
suspectate sau acuzate în 
cadrul procedurilor penale, 
publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria 
L, nr.132 din 21 mai 2016. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Consilier parlamentar, Paul Șerban  
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