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referitor la propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile completanie ulterioare, 

pentru modificarea §i completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura 

penala, cu modiHcarile §i completarile ulterioare, precum si pentru completarea 

Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 

dispose de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si 

completarile ulterioare (b557/10.12.2019)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului 

Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 11 lit. a) din Regulamentul 

de organizare §i fimctionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, pentru modificarea §i completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura 

penala, cu modificarile fi completarile ulterioare, precum fi pentru completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor fi a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul 

procesului penal, cu modificarile fi completarile ulterioare (b557/10.12.2019).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fimctionarea Consiliului 

Economic §i Social, republicata, cu modific^ile si complet^ile ulterioare, in sedinta din data de 

18.02.2020, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ.
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