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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitdti si validdri
NrXIX/142/2017/02.02.2021

Comisia pentru constitupionalitate

Nr.LXVIII/422/02.02.2021

RAPORT COMUN
asupra Legii pentru modificarea p completarea Legii nr.254/2013 privind 

executarea pedepselor ?/ a mdsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
in cursul procesului penal

ca urmare a Deciziei Curfii Constitutionale nr. 22/16.01.2019
(L271/2017)

In temeiul art. 147 alin. (2) din Legea fundamentala, in conformitate cu prevederile art. 
152 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare,
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru 
constitupionalitate, prin adresa L271/2017 din 18.02.2019, au fost sesizate in 
procedura reexaminarii de catre Biroul permanent al Senatului, cu Legea pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a 
masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului 
penal (L271/2017), ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 22 din 16 ianuarie 
2019.

Propunerea legislative, in forma inipiala, a avut ca obiect de reglementare 
imbunatapirea reglementarii privind dreptui persoanelor private de libertate de a participa la 
funeraliile unui membru al familiei si stabilirii unei proceduri pentru exercitarea acestui 
drept.

In data de 11 iunie 2018, Curtea Constitutionals a fost sesizata cu obiecpia de 
neconstitupionalitate a dispozitiilor articolului unic pet. 2-5 si pet. 10 din Legea pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor §i a masurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, obiectie 
formulata de Inalta Curte de Casatie §i Justitie, constituita m Sectii Unite. Prin Decizia nr. 453 
din 4 iulie 2018, publicata m 18 iulie 2018, Curtea a admis obieefia de neconstitutionalitate §i 
a constatat ca dispozitiile articolului unic pet. 2-5 §i pet. 10 din Lege sunt neconstitutionale.

In aceeasi data la care s-a pronuntat decizia mentionata, respectiv 4 iulie 2018, a fost 
inregistrata la Curtea Constitutionals obiectia de neconstitutionalitate formulatS de 
Presedintele Romaniei cu privire la Lege, m aceeasi formS asupra cSreia se pronuntase Curtea 
prin Decizia nr.453 din 4 iulie 2018, in ansamblul sSu. Prin Decizia nr. 561 din 18 septembrie



2018, Curtea a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata de Presedintele Romaniei si 
a constatat ca legea criticata este neconstitutionala, in ansamblul ei.

Parlamentul a reluat procesul legislativ in vederea punerii in acord a prevederilor 
declarate neconstitutionale cu Decizia Curtii nr.453/2018, si a adoptat legea in procedura 
reexaminarii in data de 14 noiembrie 2018, dupa data pronuntarii si publicarii Deciziei 
nr.561/2018.

La data de 22 noiembrie 2018, a fost formulata de un numar de 60 de deputati 
apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal obiectia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispose de 
organele judiciare in cursul procesului penal. Curtea a admis obiectia de neconstitutionalitate 
formulata si a constatat prin Decizia nr. 22 din data de 16 ianuarie 2019 ca Legea, in 
ansamblul ei, este neconstitutionala.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari §i Comisia pentru 
constitu^ionalitate au examinat Legea, in procedura reexaminarii ca urmare a Deciziei nr. 
22/2019, pe parcursul sedintei comune din data de 2 februarie 2021. In dezbatere, au fost 
avute in vedere decizia Curtii pronuntata in controlul a priori asupra Legii pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a 
masurilor privative de libertate dispose de organele judiciare in cursul procesului 
penal (L271/2017), prevederile Legii Fundamentale cu privire la rolul si atributiile 
Parlamentului prevazute de art. 147 din Constitute si jurisprudenta Curtii Constitutionale m 
materia efectelor deciziilor Curtii Constitutionale.

in jurisprudenta sa, Curtea a interpretat in mai multe randuri dispozi^iile art. 147 alin. 
(2) din Constitufie si a distins m privinj:a efectelor pe care le produce decizia sa de constatare 
a neconstitufionalitaj:ii unor dispozipii din lege mainte de promulgare ^i decizia de constatare a 
neconstitu^ionalita^ii unei legi in ansamblul sau. Cu referire la cea de-a doua situa^ie 
men^ionata, Curtea a statuat, de principiu, ca pronunfarea unei astfel de decizii are un 
efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecin^a fiind incetarea procesului 
legislativ in privin^a respective! reglementari. Astfel, prin Decizia Curtii Constitutionale 
nr.22/2019, Curtea a precizat ca "Efectul juridic al prezentei decizii este circumscris art. 
147 alin. (4) din Legea fundamentals §i jurisprudentei Curtii in materie, astfel ca 
Parlamentului ii revine in continuare obligatia de a constata incetarea de drept a 
procesului legislativ, ca urmare a constatarii neconstitutionalitatii legii, in 
integralitatea sa, iar, in ipoteza initierii unui nou demers legislativ cu privire la acelasi 
domeniu de reglementare, de a se conforma celor statuate atat prin decizia de fata, cat 
si prin Decizia nr. 561 din 18 septembrie 2018. "

In conformitate cu prevederile art.63, alin.(13, la dezbaterea Legii aflate in procedura 
reexaminarii in sedinta comisiei din data de 2 februarie 2021, a participat domnul Alexandru 
Dimitriu, secretar de stat din cadrul Ministerului Justitiei.

In urma dezbaterilor §i a opiniilor exprimate asupra Legii pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, in sedinta din 2 februarie 2021, 
membrii comisiilor au hotarat, cu unanimitate de voturi ale senatorilor prezenti, sa adopte 
un raport comun de respingere asupra Legii.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru 
constitu(ionalitate supun spre dezbatere plenului Senatului, prezentul raport comun de 
respingere a Legii.

In raport cu obiectul de reglementare, legea aflata in procedura reexaminarii face 
parte din categoria legilor organice si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, 
potrivit art.76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata.
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