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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea completarea unor acte normative din 

domeniul penal in vederea transpunerii unor directive ale Uniunii 

Europene

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. L - La articolul 112^ din Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 

24 iulie 2009, cu modificarile §i completarile ulterioare, alineatele (1) §i 
(2) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 112*. - (1) Sunt supuse confiscarii §i alte bunuri decat 

cele prevazute la art. 112, cand fa^a de o persoana se dispune 

condamnarea pentru o fapta susceptibila sa ii procure un folos material §i 
pentru care pedeapsa prevgzuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai 

mare, instan^a i§i formeaza convingerea ca bunurile respective provin 

din activita^i infractionale. Convingerea instantei se poate baza inclusiv 

pe disproporjia dintre veniturile licite §i averea persoanei.
(2) Confiscarea extinsa se dispune asupra bunurilor dobandite 

de persoana condamnata intr-o perioada de 5 ani inainte §i, daca este 

cazul, dupa momentul savar§irii infractiunii, pana la data emiterii actului 

de sesizare a instantei. Confiscarea extinsa poate fi dispusa §i asupra
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bunurilor transferate catre terti, daca ace§tia §tiau sau ar fi trebuit sa §tie 

ca scopul transferului a fost evitarea confiscarii.”

Art. II. “ Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 

15 iulie 2010, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i 
se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 249, dupa alineatul (4) se introduce un nou 

alineat, alin. (4^), cu urmatorul cuprins:
„(4^) In cazul bunurilor care pot face obiectul confiscarii 

speciale sau al confiscarii extinse, luarea de catre procurer a masurilor 

asiguratorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, instrainarea sau 

sustragerea de la urmarire a acestor bunuri este obligatorie.”

2. La articolul 250^ dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) In cazul in care masura asiguratorie s-a dispus direct prin 

hotararea instan^ei de apel, dispozi^iile alin. (1) - (3) se aplica in mod 

corespunzator.”

3. La articolul 311, alineatul (3) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmaririi penale 

sau schimbarea incadrarii juridice este obligat sa il informeze pe suspect 

despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea ori cu privire la 

schimbarea incadrarii juridice.”

4. La articolul 312, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 

alineate, alin. (1^) §i (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1^) Procurorul dispune suspendarea urmaririi penale numai 

daca, luand in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza ca 

suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se afla sau
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prin intermediul videoconferintei ori ca audierea lui in acest mod ar 

aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfa§urari a urmaririi penale.
(1^) Daca nu se dispune suspendarea urmaririi penale, audierea 

suspectului sau inculpatului la locul unde se afla sau prin 

videoconferinfa nu poate avea loc decat in prezenta avocatului.”

5. La articolul 367, dupa alineatul (1) se introduc doua noi 

alineate, alin. (1^) §i (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1^) Instanta dispune suspendarea judecatii numai daca, luand 

in considerare toate circumstantele cauzei, apreciaza ca suspectul sau 

inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se afla sau prin intermediul 

videoconferinfei ori ca audierea lui in acest mod ar aduce atingere 

drepturilor sale ori bunei desfa§urari a judecafii.
(1^) Daca nu se dispune suspendarea judecafii, audierea 

suspectului sau inculpatului la locul unde se afla sau prin 

videoconferinfa nu poate avea loc decat in prezenfa avocatului.”

6. La articolul 367, alineatul (4) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Incheierea data in prima instanfa prin care s-a dispus cu 

privire la suspendarea cauzei poate fi atacata separat cu contestafie la 

instan^a ierarhic superioara in termen de 24 de ore de la pronunfare, 
pentru procurer, parfile §i persoana vatamata prezente, §i de la 

comunicare, pentru parjile sau persoana vatamata care lipsesc. 
Contestafia se depune la instanfa care a pronunfat incheierea atacata §i se 

inainteaza, impreuna cu dosarul cauzei, instanfei ierarhic superioare, in 

termen de 48 de ore de la inregistrare.”

7. La articolul 557, dupa alineatul (1^) se introduce un nou 

alineat, alin. (1^), cu urmatorul cuprins:
„(1^) Odata cu inmanarea mandatului de executare, persoanei 

condamnate i se aduce la cuno§tinfa, sub semnatura, in scris, dreptul 

prevazut la art. 466 alin. (1), iar in cazul in care persoana nu poate ori 
refliza sa semneze, se va incheia un proces-verbal”.
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Articolul 31 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

Art. III.

- La alineatui (1), litera f) se modifica §i va avea urmatorul
cuprins:

„f) pentru contestaliile prevazute la art. 250' alin. (1) din Legea 

nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, impotriva incheierilor pronuntate in cursul 

judecalii in apel de curjile de apel §i Curtea Militara de Apel, precum §i 
pentru contesta^iile prevazute la art. 250' alin. (4) din Legea 

nr. 135/2010,
deciziilor pronun^ate in apel de curjile de apel §i de Curtea Militara de 

Apel, completul de judecata este format din 3 judecatori;”

modificarile §i completarile ulterioare, impotrivacu

Art. IV. - La articolul 79 din Legea nr. 253/2013 privind 

executarea pedepselor, a masurilor educative §i a altor masuri neprivative de 

libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, cu 

modificMle §i completarile ulterioare, dupa alineatui (3) se introduce un 

nou alineat, alin. (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate incuno§tinleaza judecatorul delegat cu executarea despre 

orice impiedicare ori intarziere survenita in cursul executarii unei confiscari 

speciale sau confiscari extinse, pe baza informatiilor periodice primite de la 

Agen^ia Nationala de Administrare Fiscala §i de la alte autoritati competente 

cu punerea in executare a acestor masuri de siguranta.”

Art. V. - Agen^ia Nationala de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate este desemnata ca autoritate nationala competenta sa 

centralizeze datele primite de la autoritati in ceea ce prive§te masurile 

asiguratorii, confiscarile speciale §i confiscMle extinse dispuse in cursul 

procedurilor judiciare penale §i sa realizeze statistic! pe care le transmite
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anual, prin intermediul Ministerului Justi^iei, Comisiei Europene, in 

aplicarea prevederilor art. 11 din Directiva 2014/42/lJE a Parlamentului 

European §i a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea §i 
confiscarea instrumentelor §i produselor infracliunilor savar§ite in 

Uniunea Europeana.

Prezenta lege transpune tn legislapa nafionald art. 4 alin. (2), 
art 5-7, art 8 alin. (1) §i (6), art. 9 §i art. 11 din Directiva 2014/42/UE a 

Parlamentului European §i a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 

mghe{area §i confiscarea instrumentelor §i produselor infracfiunilor 

sdvdrfite in Uniunea Europeana, publicatd in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014, precum §i art. 8 

alin. (4) din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European §i a 

Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale 

prezumpei de nevinovdfie fi a dreptului de a fi prezent la proces in 

cadrul procedurilor penale, publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L nr. 65 din 11 martie 2016.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinta din 13 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor 

art. 76 alin. (1) din Constitufia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
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