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CAME IEPUTATIL•R 

LEGE 

privind nlonitorizarea eiectronicâ în cadrul unor proceduri 
judiciare şi execuţional penale 

Camera Đcputaţilor adoptă prezentul proiect de legs. 

TITLUL I 
Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare 

i execuţionaI penale 

CAPITOLUL I 
Dispoziţi generals 

Art. 1. — Domenjul de aplYcare 
(1)  Prezenta Sege reglemeniează: 

c`,> înfiinţarea, arganizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic 
de Monitorizare Electronică, denumit în eontinuare SIDE; 

b} modul de utilizare a disportive1or electronics de 
supraveghere şi madul de acţiune în situaţia generării Manor alerte; 

c) măsuri de protecţie a date1or din cadru1 SIMB; 
(2) SIME se utilizea.ză în scopul monitarizării eleetronice, cu 

ocazia: 
a) executării mă.surFi controlului judiciar sau controlului judiciar 

pe cauţiune, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de pro cedură 
penală, cu madificările şi completările ulteriQare; 
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b) executării mă.surii arestului la dorniciliu, potrivit Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modiiicările şi 
completările ulteriaare; 

c) aplicării ordinului de protecţie provzoriu şi rdinului de 
protecţie, potrivit Legii nr, 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 
vioienţei domestics, republicată; 

d) aplicârii ordinului european de protecţie, în cazul in care 
Romania este stat ernitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul 
european de protecţie, precum şi pentru moâificarea şi completarea unor 
ante normative, în ca.drul procedurilor prevăzute la lit. a} şi b); 

e) supravegherii Ia distanţă, potrivit Legii nr. 254/2013. privind 
executa.rea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(3) Monitorizarea electroi,ică realizată în C011dlţllie prezentei 
legi vizează exclusiv dispozitive de supraveghere electronică localizate 
pe teritoriul României. 

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor judiciare 
ce privesc persoane condanlnate aflate, potrivit legi, în supravegherea 
serviciului de probaţiune. Monitorizarea electranică în cazul acestor 
persoane se realizează în condiţiile prevăzute de legea specială. 

Art: 2. — Definirea unor termeni şi expresii 
(1) In sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos  au 

următoarele semnificatii: 
a) monitorizarea electranică — ansamblul activiîăţilor realizate 

prin intermediul SIMB refeiitoare la localizarea sistematică, pe teritoriul 
României, a dispozitivelor eleciranice de supraveghere; 

b) sernnalare —sit de date introduce în SAME referitoare la 
persoanele supravegheate şi persoanele protej ate; 

c) alertă —sit de date prelucrate pain intermediul SIME, prin 
care Este notificată încălcarea unei reguli având la bază una sau mai 
multe seanna.lări; 

d) persoana supravegheată — persoana obligată, în cadrul 
procedurilor judiciare şi execuţionale penale prevăzute la apt. 1 alias. (2), 
să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere; 

e) persoana protejată — persoana beneficiară a unui ordin de 
protecţie provizoriu, ordin de protecţie sau ordin de protecţie european; 
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f) dispozitiv electronic de supraveghere — dispozitiv hardware 
şi, după caz, software apt sâ transmită SIME, automat şi sistematic, 
datele de localizare ale acestuia; 

g) date GIS —date conţinute în sistemul informatic geografic 
din cadrul Sisternului naţional unit pentru apeluri de urgenţă, denurnit în 
continual e SNUÁ U; 

h) date de localizare —date referitoare la poziţia geografică şi 
precizia localizărji asociate dispozitivului electronic de supraveghere, 
precum şi coordonaiele temporale aferente determinării şi transmiterii 
fiecărei poziţii geografice; 

i) organ de supraveghere —personal din cadrul Poliţiei Române 
CU atribuţii de supraveghere în cadrul procedurilor prevăzute la art. 1 
alin. (2) lit. a} — d), respectiv personal din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu atribuţii de 
supraveghere eleetronică la distanţă pentru procedura prevăzută la art. 1 
alin. (2) lit. e); 

j) organ de ordine publică —personal din cadrul Poliţiei 
Române, Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române şi Poliţiei 
locale, cu atribuţii de ordine publică; 

k) operator tehnic — personal din cadrul Poliţiei Române, al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi din cadrul 
unităţilor subordonate, pare exercită atribuţii tehnice privind 
monitorizarea electronică, prevăzute în prezenta Sege. 

(2) Prezenta Sege utilizează termeni şi expresii având înţelesul 
prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unit pentru apeluri de 
urgenţă, aprobată cu rnodificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, 
cu rriodif~cările şd completările ulterioare. 

Art. 30 — Prineipii ale monitor izării electronice 
(I) Dispozitivul electronic de supraveghere se folosete astfel 

încât să nu îngrădească exercitarea. dreptului Ia viaţa privată, mai pnult 
decât este inerent naturii şi conţinutului procesului de monitorizare 
electronică., on să flu provoace intenţionat daune san suferinţe fizice on 
psihice persoanei supravegheate, altele decât cele inerente naturii şi 
conţinutulug procesuiui de monitorizare electrongcă. 

(2) In timpul moniiorizării electronice este interzisă price formă 
de discriminare pe temei de rasă, nâ.ţlOnâl1$ate, etn1e, 111î21îâ, lellgle, gen, 
arientare sexuală, opinie on apartenenţă politică, avere, origine socială, 
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vârstă, dizabilitate, boală clonică necontagioasă sau infecţie HIVISIDA 
on pentru alte îrnprejurăni de acelaşi fel. 

CAPITOLUL II 
Organzarea şi funcţonarea SIME 

Art0 40 — Componenteic SIDE 
(1) SIME este un ansamblu integral de sisterne informatice 

dedicate, âplICat1i, echipa.rnente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia 
informaţie, precum şi de dispozitive electronice de supraveghere, 
destinat monitorizării electranice în cadrul unoi procedure judiciare şi 
execuţiona.l penale. 

(2) Sisternele informatice dedicate prevăzute la alin. (1) sunt: 
a) sistemul informatic de creare a semnalărilor, denumit 'în 

continuare SICS; 
b) sistemul informatic de generare a alertelor, denumit în 

continuare SIGÁ. 
(3) Dispozitivele electronice de supraveghere suet administrate şi 

operate de către instituţiile Ia nivelul cărora funcţionează operatorul tel'mic. 

Art. 5. — Compatibi1tatea cu SNUAU 
SIME Este dezvoltat astfel încât să asigure cornpatibilitatea cu 

SNUAU. 

art. 6. — Dezvoltarea Si ad YIliStY'area SIME 
9 

(1) Inspectoratul General a1 Poliţiei Române şi Administnaţia 
Naţională a Penitenciarelor: 

a) dezvoltă propniile SICS; 
b) dezvoltă soluţiile informatice pentnu integnarea 

componeratelar SIME; 
c) asigură infnastructuna hardware şi software afereniă. SIBS; 
d) asigură infnastructura hardware şi software de bază aferentă 

SIGA; 
e) asigură dispozitivele electranice de supraveghPre; 
f) operea.ză SIME, în condiţiile preżentei legi. 
(2) Serviciul de Telecornunicaţii Specale: 
a) dezvoltă soluţia informatică şi intenfaţa de aces a SIGA; 
b} asigură comunzcaţii şi mă.suri de securitate ciberneticâ pentru 

SIGA; 
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c) găzduiete şi adrriinistrează din punct de vedere tehnic SIGA; 
d) asigură accesul componentelor SIME la datele GIS din 

cadrul SNUAU, grin interfeţe standardizate cue conlunicaţii. 
(3) Instituţiile prevăzute la a1in. (1) administrează în comun 

SIME şi, împreună cu Serviciul de Telecornunicaţii Speciale, asigură 
caracterul integral al SIME şi cornpatibilitatea acestuia cu SNUAU. 

(4) Cheltujeljie pentru dezvoltarea, administrarea, funcţionarea, 
mentenanţa şi operarea SIME se asigură de la bugetul de stat, prin 
bugetul instituţiilor prevăzute la aim . (1) şi (2). 

(5) Aspectele referitoare Ia. administrarea integrată şi pe 
componente a SIME, precurn şi a.spectele tehnjce privind funcţionarea şi 
operarea SIME se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor 
instituţiilor prevăzute la aim . (1) şi (2)e 

Ark. 7a — Comitetul tehuje 
(1) Se înfiinţează Comitetul tehnic, compus din câte un 

reprezentant, Ia nivel de expert, din cadrul: 
a} Inspectoratului General al Politiei Române, care exercită 

rolul de preedinte; 
b) Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
c) Serviciului de Teiecomunicaţii Speciale. 
(2) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de către 

Inspectoratul General a1 Poliţiei Române. 
(3) La aCt1Vltăţ11e Comitetului tebnic pot fi invitaţi Şl â.ltl eXpeTtl, 

din cadrul instituţiilor publice sau al unar arganizaţii neguverriamentale. 
(4) Comitetui tehnic etnite recomandări, referitoai e la: 
a) dezvoitarea sistemelor informatice dedicate şi asigurarea 

colnpatibilităţii între acesiea; 
b) îmbunătăţirea funcţionalităţii SIME a procedurilor de 

lucru, în raport de evoluţiile tehnologice şi de bunele practici constatate; 
c) specifica,iiile tehnice ale dispozitivelor de supraveghere 

electranică., aplicaţiipar şi echipamentelor utilizaie în cadrul SIME; 
d) alie aspecie tehnice, relevante şi utile pentru funcţionarea şi 

dezvoltarea SIME. 
(5) Recomandările Comitetului tehnic  se emit cu unanimitate. 
{6} Periodic, Comitetul tehnic poste emite informări cu privire 

la capacităţile de manitorzzare electronică şi limitările tehnologice ale 
Ut1l1Zâr11 SIME. 
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(7) Comitetul tehnic se organizează, şi funcţionează în baza unui 
regulament propriu, aprobat prin OrCÎ1n comun al conducătorilor 
instituţiilor prevăzute la. alias. (1)e 

Art. 8. — Informarea auimrităţilor eompetente . 
(1) Recomandăriie Comitetului teknic se transmit instituţiilor 

prevăzute la art. 6 alir~. (1) şi (2), în report de competenţele acestora în 
ceea ce privete admiraisirarea şi operarea SIME. 

(2) Inforrnările Comitetuluj tehnic, cu privire la. capacităţile de 
monitorizare electronică şi iimitările tehnologice ale utilizării SIME, se 
transmit periodic organelor judiciare, pentru ca acestea să aprecieze 
asupra oporiunităţii dispunerii, potrivit legii, a obligaţiei de a puma un 
dispozitiv electronic cue supraveghere, şi arganelor de supraveghere. 

(3) În cazul în care monitorizarea electronică nu poate fi 
realizatâ din motive ce din de limităriie tehnologice ale SIME sau de alte 
situaţii obiective, organul de supraveghere are obligaţia de a informa 
despre aceasta organul judiciar competent, pentru a. dispune cu privire la 
menţinerea, madificarea conţinutului sau înlăturarea acestei măsuri. 

Art. 9. — Pregătirea personaIu1u~ 
Instituţiile prevăzute Ia art. 6 aim . (1) au obligaţia să asigure, 

periodic, pregătirea profesională a personaluiui propriu, cu privire ia 
rnQdul de exploatare a componentelor SIME, în părţile ce le privesc. 

CAPITOLUL III 
Modul de utilizarc a dispozitivelor electronice de supraveghere 

SEC ŢIUNEÁ 1 
Utjlizarea dispozitivelor electYonice de supraveghere 

Arco 10. = Reguli generale privind utilizarea dispozitvc1or 
electrongce de supraveghere 

(1) In cadrul monitorizării eiectronice se poi utilize dispozitive 
electronice de supraveghere mobile sau fixe. 

(2) Dispozitivele e1ectTconjce de supraveghere mobile trebuie să 
asiguxe informarea persoanei supravegheate cu privire Ia emiterea Lei alerte. 

(3) Montarea, demontarea, precum şi once operaţiuni de 
întreţnere a dspozitive1or electronice de supraveghere se realizează de 
către operatorul tehnic. 
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(4) Persoana supravegheată este obligată sâ menţină 
dispozitivul electronic de supraveghere în stare de funcţionare, potrivit 
instrucţiunilor tehnice primite. 

(5) Persoana protejată say, după Paz, reprezentantul legal este 
responsabil de mentinerea dispozitivelor electronics de .supraveghere în 
stare de funcţionare, potrivit instrucţiunilor tehnice primite. 

art. 11. — Montarea .spozitivelor el+ectronice de 
supraveghere Ia persoana supravegheată 

(1) Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează 
•pe glezna persoanei supravegheate. Prn excepţie, dispozitivul electronic 
de supraveghere mobil se montează pe braţul persoanei atunci când 
montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contra.indicată medical. 

(2) Dispozitivele electranice de supraveghere fixe se montează 
în imobilul în care se execută măsura arestului la domiciliu sau în 
irnobilul de care persoana supravegheaiă nu are vole să se apropie. Din 
raţiuni tehnice sau de securitate, dispozitivul electronic de supraveghere 
fix poate fi inontat şi în proximitatea imobilului. 

(3) In scapul verificării cu operativitate de către organele 
corripetente a alerteloť SIMB, persoana supravegheată este supusă 
fotografieri, cu ocazia m0ntări1 dispozitivului electronic de 
supraveghere. Fotografierea se face fără consimţănlântul persoanei. 

(4) Organulde supraveghere i/sau operatorul tehnic instruiete 
persoana supravegheaiă cu privire la model de uiilizare a dispozitivelor 
electronics de supraveghere, precurn şi cu privire la obligaţiile pe care le 
are în cazul primirii unei alerte. 

Art0 12. — Predrea dspozitivuIui electronic de 
supraveghere persoane protej ate 

(1) Persoanei protej ate i se pone la dispoziţie urn dispozitiv 
electronic de supraveghere, destinat generării unor alerts privind 
apropierea sub distanţa prestabilită a dispozitivului electronic de 
supraveghere mobil purtat de persoana supravegheată. 

(2) Organul de supraveghere şilsau operatorul tebnic instrniete 
persoana protejată cu privire la model de utilizare a dispozitivelor 
electronicę de supraveghere şi o informează cu prvire Ia limitările aeestora, 
precum şi cu privire la. modul de acţiune In cazu.l primirii unei alerts. 

(3) In cazui în pare persoana protejată este un minor care nu a. 
împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană fără discernământ, 
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consimţământul cu privire la. Ut111ZaTea dispozitivului electronic de 
supraveghere se exprimă de că.tre reprezentantul legal, cu excepţia 
situa,tiei în care unicul reprezentant legal este chiar persoana 
supravegheată, caz în care consimţământul se va exprima de către 
reprezentantul Direcţiei de Asistenţă S ocială. 

Art. 13 — Veriflcarea dispozitivelor electronics de supraveghere 
(1) Organul de supraveghere iIsau operatorul tehnic are dreptul 

i obligaţia de a verifica inopinat, în once moment al zilei, periodic on 
la sesizare, dispozitivele electronice de supraveghere alocâte persoanei 
supravegheate. 

(2) In situaţia în care persoana supravegheată execută măsura 
aresiului la domicilju, verificarea dspozitivelor elecironice de 
supraveghere se face la irnobilul în care se execută măsura. In acest caz, 
după fiecare verificare inopinată efeetuată, organul de supraveghere 
informează, despre aceasta, judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de ca.meră preliminară sau instanţa de judecată. 

(3) In scopul prevăzut la. alin. (2), organul de supraveghere 
i/sau operatorul tehnic are dreptul să pătrundă în imobilul unde se 

execută măsura, fără acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor 
carp locuiesc împreună cu aceasta. 

(4) In ante situatii decât cele prevăzute la alin. (2), verificarea 
dispozitivelor electronice de supraveghere purtate de persoana 
supravegheată, se face la sediul organului de supraveghere sau în alt bc 
decis de acesta. . . 

(5) Perioada dintre două verificări inopinate succesive, realizate 
potrivit alias. (1), (2) sau (4), nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice. 

(6) Verificarea dispozitivelor electronics de supraveghere puss 
la dispoziţia persoanei protej ate se face ire conâiiiile convenite de organul 
de supraveghere cu a.ceasta sau, după caz, cu reprezentantul legal. 

Art, 14. — Consemnarea unor activâtăti 
(1) Aspectele referitoare la montarea, predarea şi verificarea 

dispozitivelor eleGtronice de supraveghere, instruirea realiza.tă pótrivit 
art. 11 âlin. (4) şi art. 12 

aim . 

(2) şi consecintele nerespectărzi acesteia, 
precum şi la eventuąlele obiecţii sau explicaţii ale persoanei 
supravegheaie, ale persoanei protej ate sau ale persoanelor care Iocuiesc 
cu acestea, se consemnează, de către organul de supraveghere i/sau 
operatorul tehnic, într-un proces-verbal. 
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(2) Procesulverbal se semnează, pe fiecare pagină şi la sfârşit, 
de către cel care îl încheie şi, după ca.z, de către persoana supravegheată 
sau de către persoana protejată on reprezentantul legal al acesteia. Dacă 
vreuna dintre acesie persoane nu poste sau refuză să senlneze, se face 
rnenţiune despre aceasta, precum şi despre mativele imposibilitătii sau 
refuzuiui de a semna. 

(3) O copie a procesului-verbal se înmânează, după caz, 
persoanei supravegheate saw persoanei protej ate on reprezentantului 
legal al acesteia. 

Art. X50 — Comunicarea organului de supraveghere cu 
persoana supravegheată sau Cu cep protejată 

(1) Cornunicarea între organul de supraveghere şi persoana 
supravegheaiă sau persoana protejată. realizaiă pain intermediul unor 
sisteme de conlunicare la distanţă poste fi înregistrată. Inregistrarea se 
realizeazâ cu infonmanea pnealabilă a persoanei supravegheate sau 
persoanei protej ate, fără a fi necesar acardul acesteia. Innegistrarea nu 
poste fi folosită în alt scop decât protecţia vieţii şi integnităţii persoanei 
protej ate sau pentru verificarea legalităţii activităţilor desf urate cue 
organele de supraveghere. 

(2) Comunicarea. organului de supraveghere cu persoana 
supravegheată sau cu cea protejată, care nu vorbeşte sau nu înţelege 
limbs rornână on nu se. prate exprima, cu pnivire Ia procedura 
monitorizării electranice se face într-o limbă sau întrun limbaj, pe care 
aceasta o înţelege, astfeI: 

a) direct atunci câ.nd organul de supraveghere cunaaşte limbs 
sau limbajul utilizat de către persoana în cauză; 

b) grin intermediul unui traducător a.utorizat sau al unui 
interpret de limbaj rnimico-gestua.l, 

plait dig bugetul de scat, grin 
bugetul instituţiei din care face parte organul de supraveghere, aiunci 
când acesia din urmă flu cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către 
persoana în cauză. 

Art. 16. — Informarea organulni de supraveghere en privire 
la părăsirea imobilului saw depăirea limitei teritoriale fixate 

(1) Atunci când esie obligată sâ se prezinte în faţa organelor 
judiciare, la chemarea acestora, persoana supravegheată inforrnează 
organul de supraveghere cu privire la aceasta., după cum urmează: 
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a) înainte de â. părăsi imobilul, în Sltllâtlâ. 111 care este SUpL1Să 
măsurii arestului la domiciliu; 

b) înainte de a părăsi limita teritorjală fixată, în situatia în care Este 
supusă mă.surii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune. 

(2) În situaţiile prevăzute la alîna (1), organul de supraveghere 
stab ileste itinerarjul de depiasare, pe care it comunică persoanei 
supraveglleaie. 

(3) În cazurile prevăzute la. a.lin. (1), precurn şi atunci când 
persoana supravegheată a primit permisiunea de a părăsi imobilul 
potrivit art. 221 alin. (6) din Legea nro 135/2010 privind Codul de 
procedură penaiă, cu modificările şi cornpietările ulterioare, organul de 
supraveghere introduce în SICS datele necesare monitorizării 
itinerariului de deplasare. 

SEC ŢIUNEÁ a 2-a 
Crearea sernnalărilor şl coleetarea datelor de localizare 

Art, 17. — Competenţa de creare a semnaiăripor 
Semnaiăriie sent create şi introduse în SICS de către organul de 

supraveghere. 

Ark. 18. — Conţinutul semnalărilor 
(1) Semnalărjie introduse în SACS, referitoare is persóana 

supravegheată, cuprind următaarele elernente: 
a) numele i prenumele, numele dat ia naştere şi numele 

anterior, once pseudonirne ce pot fi jntroduse separat; 
b) codul numeric personal, pentru persoanele care au atribuit un 

asemenea cod; _ 
c} adresa de domiciIiu şi, după Paz, adresa imobiiuiui undo 

iocuiete efectiv; 
d) aeria şi nurnărul a.ctului de identitate; 
V) VOiLă; Vi1dEd '

Sehl.C1 9

g) semnele. fizice particulare, objective i inalterabile; 
h) fotografia, preivată potrivit apt. 11 

aim . (3); 
i) numărul de telefon; 
j} măsura judiciară sau execuţional penaiă în cadrul căreYa se 

execută monitorizarea electronică; 
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k) numărul mandatului, al hotărârii judecătoreti sau al 
orâinului de protecţie próvizorie/ordinului de protecţie!ordinului 
european de protecţie, precurn şi ăuioritatea emitentă; 

1) măsurile ce trebuie luate în cazul unci alerte, 
m) datele de contact alp organului de supraveghere; 
n} regulile de monitorizare; 
o) datele de identificare ale dispozitivului electronic de 

supraveghere şi ale mijlaacelor de comunicare cu SIME. 
(2) Sernnalările jntroduse în SICS referitoare la persoana protejată 

cuprilld datele prevăzute la a.lin. (1), cu excepiia celor de Ia lit. g) şi h). 
(3) Fiecărei semnaiări i se alocă un god ungc de identificare, 

treat în mad automat. 

Arlo 49. — Conţinutul datelor transmise de dspozitive1e 
electronjce de supraveghere 

Dispozitivele electronice de supraveghere transmit, în cad.rul 
SIGA: 

a) datele de identificare ale dispozitivului electronic de 
supraveghere şi ale mijÎoacelar de comunicare cu SIGA; 

b) datele de localizare; 
c} alertele prevăzute Ia art. 21, în rnăsura în care sent generate 

de către dispozitivele eleciranice de supraveghere; 
d) date privind starea tehnică a dispozitivelor electronics de 

supraveghere. 

Art. 20. — Uti1izare' se nalărilmr 
(1) SIBS transmite RIGA. elementele prevăzute la art. 18 a.lin. (1) 

lid. n) şi o}. . . 

(2) SIGH, pe baza regulilor de monitorizare, a.sigură, în mod 
automat şi S1Ste111at1C, verif~carea datelor transmise de dispozitivele 
electronice de supraveghere. 

CAPITOLUL IV 
Procedura hi eazul generării alertelor 

Ark. 21. — Categori de alerte 
(1) In cadrul SIME, sent generate următoarele categorii de 

alerte: 
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a) alertă de părăsire a imobilului, generate ca urYnare a 
constatării prezenţei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de 
persoana supravegheată, în afara imobilului; 

b) alertă de depăire a perimetrului, generată ca unnare a 
constatării prezenţei dispozitivului eleCt1COT11C de supraveghere purtat de 
persoana supravegheată, în afara itinerariului say limitei teritoriale 
stabilise; 

c) alertă de apropiere, generată ca urma.re a constatării prezenţei 
dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana 
supravegheată, în proximitatea dispozitivului electronic de supraveghere 
deţinut de persoana protejată, sib distanţa prestabilită; 

d) alertă de defecţiune, generată ca urmare a pierderii 
semnalului dispozitivului electronic de supraveghere sau constatării 
oricăror alte defecţiuni în legătură cu funcţionarea optirriă a acestuia; 

e) alertă de testare, generată în ca.drul procedurii de montare a 
dispozitivului electronic de supraveghere, pentru a verifica funcţionarea 
optimă a a.cestuia. . , 

(2) Alertele prevăzute Ia aim . (1) Bunt generate de SIGA şi, 
după caz, de către dispozitivele eIectronice de supraveghere. 

Art.- 22. — Preluarea alertelor si consiituirea datelor de 
intervenţie 

(1) Alerta generată se transrnte, în mod automat, dispeceratului de 
urgenţă operat de către poiiţie, constiîuit în cadrul SNUAU, împreună cu: 

a) datele de localizare ale dispozitivuiui electronic de 
supraveghere purtat de persoana supravegheată, din mamentul 
declanării alertei; 

b) după caz, dater de localizare ale dispozitivului electronic de 
supraveghere deţinut de persoana protejată, din momentul declanării 
alertei; 

c} datele de localizare prevăzute Ia lit, a) şi b}, actualizate în 
dinamică; 

d} datele de locaiizare prevăzute Ia lit. a), din ultimele 24 de ore 
anterioare declansării alertei. 

(2) La primirea unei alerie, dispeceratul de urgeniă operat de 
către poiiţie preia în mod automat din SICS, datele cu caracter personal şi 
celelalte elemente ale seinnaiârii, prevăzute la art. 18 alp. (1) Iii. a) — m). 

(3) Datele prevăzute Ia aim . (1) şi (2) constitute date de 
intervenţie. 
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Art0 230 — Ordjnea de irioritate 
În situaţia generării mai rriultor alerts, sesizarea organelor de 

ordine publică şi a. organelor de supraveghere se face respectând 
următoarea ordine de prioritate: alerts de apropiere, alerts de defecţiune, 
alerta de părăsire a imobilului şi alerta de depăire a perimetrului. 

Aria 

24. — Transmiterea datelor de ntervenţie 
Datele de intervenţie se transmit de către dispeceratul de 

urgenţă operat de către poliţie, prin mij1oace de comunicare disponibile 
instituţiilor prevăzute Ia art. 6 aim . (1), după cum urmează: 

a) organului de supraveghere, cele prevăzute la art. 22 aim . (1); 
b) arganului de ordine pubiică, eels prevăzute la ark. 22 aim . (1) 

lit. a) —c). 

Art0 25a —Dade transmjse persoane protcj ate 
(1) Dispeceratul de urgenţă operas de poiiţie contactează 

persoana proejată, o informează cu privire la decianaręa unei alerts şi îi 
carnunică: 

a) datele de localizare ale dispozitivului electronic de 
supraveghere purtat cue persoana supravegheată, Ia mornentul declanării 
aiertei; 

b) după ca.z, datele de localizare prevăzute la lit, a), actualizate 
în dinarnică. 

(2) Prin excepţie de la prevederile a1in. (1), în situaţia în care 
persoana protejată foIosete un dispozitiv de supraveghere de. tip 
software, datele de iocalizare ale persoanei supravegheate sunt transmise 
prin intermediul dispozitivului. 

Art. 26. — Activităţi comune în cazul generării unor alert 
(1) Organeie de ordine pubiică sesizate au obligaţia de a 

verifica, de îndată şi potrivit ordinii de priorităţi, respectarea măsurii de 
supraveghere. 

(2) Intervenţia organelor de ordine pubiică sesizate se 
realizează după principu1 ,Scel mai apropiat organ intervine". 

(3) Organul de supraveghere sesizat are obligaiia de a contacts 
telefonic persoana supravegheată, pentru a-i solmcmia explicaţii cu privire 
Ia. dec1anarea a1ertei şi pentru a a îndruma cu privire Ia modul de 
actgune. 
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(4) Cu privire Ia cele constatate, organele prevăzute la alias. (1) 
i (3) întocmesc un proces-verbal. 

Arty 270 — Procedura în cazul alertei de părăsire a jmobilului 
(1) În situaţia generării unei alerte de părăsire a. imobilului, 

persoana supravegheată sate obligată, de îndată: 
• a) să rămână sau să revină în imobil; 

b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urrneze 
instrucţiunile acestuia. 

(2) În scopul verificării respectării rnăsurii arestului lą domiciliu, 
organele de ordine publică şi organul de supraveghere au dreptul să 
pătrundă în irnobilul unde se execută măsura, fără acordul persoanei 
supravegheate sau a persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta. 

(3) In situa.ţia în care persoana supravegheată sate prezentă 
în imobil, în procesul-verbal se consemnează declaraţiile acesteia şi, 
după Paz, declaraţiile celorlalte persoane care locuiesc împreună cu 
aceasta., cu privire la. motivul generării alertei. 

Ark. 28. — Procedura în cazul alertei de depăire a perimetrului 
(1) In situaţia generării unei alerie de depăire a përimetrului, 

persoana supravegheată esie obligată ca, de îndată: 
a.) să se prezinte 1a eel ma.i aprapiat organ de ordine publică 

aftat în serviciu; 
b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze 

instrucţiunile acestuia. 
(2) Organele de ordine publică au obligaţia de a se deplasa in 

locaţia indicată cu ocazia primirii datelor de intervenţie, petru 
depistarea persoanei supravegheate. 

(3) Organul de • ordine publică care a depistat persoana 
supravegheatâ sou Ia care aceasta s-a prezentat are obiigaţia de a întocmi 
un proces-verbal în acest senso 

Art. 29. — Procedura în cazul alertei de apropiere 
(1) In situatia generării unei a.lerte de aprdpiere, persoana 

supravegheată este obligată ca, de îndată: 
a) să se prezinte Ia eel rnai apropiat organ de ordine publică 

°flat în serviciu; 
b) să contacteze telefonic organu1 de supraveghere şi să urmeze 

instrucţiunile acestuia; 
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c) să se îndepărteze de persoana protejată. 
(2) Organele de ordine publică au abligaţia de a se deplasa, cue 

îndată, la imobilul unde 1ocuiete persoana protejată sau, după caz, în 
locaţia indicată cu ocazia prirnirii datelor de intervenţie. 

(3) Dispoziţiile art. 28 aim . (3) se aplică în mod corespunzător. 

' Art. 3Qe — Procedura în cazul alertej de defccţiunc 
(1) In slivaţia generării unei alerts de defecţiune, persoana 

supravegheaiă este obligată ca, de îndată: 
a) să rămână say să revină în irnobil, dacă este în executarea 

măsurii a.restului Ia domiciliu; 
b) să se prezinte la gel jai apropiat organ de ordine pubiică 

aflat în serviciu, în alte situaiii decât eels prevăzute Ia lit. a); 
c) să ôontacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze 

instrucţiuniie acestuia; 
d} după cap, să se îndepărteze de persoana protejată. 
(2) In situaţia generării unei alerts de defecţiune este contactată 

i persoana protejată. 
(3) Prevederile apt. 27 alir~. (2) şi (3), art. 28 alias. (2) şi (3) şi 

art. 29 alias. (2) se aplică în mod corespunzăior. 

Art. 31. — Procedura în cazul alertei de testare 
(1) Alerta de testare se transmite organului de supraveghere cu 

ocazia verificării funcţionalităţii dispozitivelor electranice de supraveghere. 
(2) Inainte de fiecare utilizare, dispozitivui electronic de 

supraveghere se supune procedurii de testare. 
(3) Dispozitivul electronic de supraveghere destinat persoaňei 

protej ate se testează fără cantactul acesteia cu persoana supravegheată. 
A 

Apt. 32. — Încălcărj ale obligaţiiiar persoanei supravegheate 
Constituie încălcare a obligaţiei legate de a. purta un dispozitiv 

electronic de supraveghere, fapta persoanei supravegheaie: 
a) de a nu contacia telefonic organul de supraveghere sau de a 

flu răspunde la, încercarea de contactare teiefonică a acestuia, în cazuri1e 
prevăzute de prezenta legs; 

b) de a. nu se prezenta Ia. eel mai apropiat organ de ordine 
publică aflat în serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta lege; 

c) de a nu se îndepărta de persoana protejată; 
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d) de a nu a.limenta cu energie electrică, potrivit instrucţiunilor, 
dispozitivele electronice de supraveghere; 

e) de a efectua price operaţiune neautorizată asupra 
dispozitivelor electronics de supraveghere; 

f) de a împiedica, în once mod, organele de ordine publică sau 
organul de supraveghere să verifice respeciarea măsurii de 
supraveghere. 

CAPITOLUL V 
Accesul autor~tăţilor Ia datele de localizare 

Art. 33. — Accesul organului de supraveghere şi al organului 
judiciar la datele de localizare 

În cazul generănii unei alerts, în scopul verificării respectării 
obligaţiilor ce revin persoanei supravegheate, organul de supraveghere, 
precum şi organul judiciar pare a impus abligaiia de a puma un dispozitiv 
electronic de supraveghere au aces la datele de localizane din SIME. 

Art. 34. — Accesul organului de urmărire penală la datele de 
local jzare 

(1)  Onganele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a 
judecătorului de dneptuni şi libertăţi, au acres Ia datele de localizane din 
SIME, dacă sent îndeplinite, curnulativ, următoarele condiţii: 

a) există o suspiciune rezonabilă cu pnivire la săvârşirea unei 
infracţiuni dintre cele pnevăzute la ark. 139 alir~. . (2) din Legea 
nr. 135/2010 privind Codul. de pnocedună penaIă, cu modificările şi 
corripletăriie ulterioare, say a unei infnacţiuni de concurenţă neloia.lă., de 
evadare, de Pals în înscnisuni, infnacţiuni pnivind nerespectarea regimului 
armelor, muniiiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al 
precursonilor de explozivi restricţionaţi, a unei infnacţiuni pnivind 
nerespectarea dispoziţiilor pnivind intnoducerea în ţară de deeuni şi 
reziduuri, a unei infracţiuni pnivind organizarea .Şi exploatanea jocunilor 
de noroc on a unei infracţiuni pnivind regimul juridic al pnecursorilor de 
droguni, şi infracţiuni referitoa.ne Ia Qperaţiuni cu produse susceptibi1e de 
a avea efecte psihoactive asemănătQare color determinate de substanţele 
i produsele siupefiante sau psihotrope; 

b) există terneiuri justificate pentru a se crede că datele 
solicitate constituie probe; 
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c) probele nu ar putea fi obţinuie în alt .mod sau obţinerea for ar 
presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta on există un 
penicol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de va.loare; 

d) măsura este proporţională cu restrângerea dreptunilor şi 
libertăţibor fundamentale, date fund particularităţile Câ.LiZe1, importanţa 
informaţiibor on 

a probebor ce urrnează a. fi obţinute sau gravitatea 
infracţiunii. 

(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 
48 de ore cu privire la solicitarea orga.nelor de urmărire penală de acces 
Ia datele de bocalizare din SIMB, prin încheiere motivată, în camera de 
COT1SlI1L1. 

Apt. 35. — Accesul organelor de stet cu atribuţii în domeniul 
securitâtii nationals la datele de localizare din SIME 

(1) In vederea StâU111111 ex1S$entei ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale, prevăzute la art. 3 din Legea nn. 51/1991 pnivind 
securitatea naţională a Rornâniei, republicată, cu completările ulterioare, 
organele de staff cu a$Y'1bUţ11 în dorneniul securităţii naţionale, cu 
autorizarea prealabilă a unuia din judecătonii anume desemnaţi de 
preedintele Inaltei Curţi de Casaţie şz Justiţie, au acces Ia datele de 
localizare din SIME. 

(2) Solicitarea de acres la date se înaintează procunorului 
general a1 Parchetului de pe lângă. Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
este examinată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, în termen de 24 de 
ore de la înregstrare on de îndată în cazun i1e urgente, de procuroni 
anume desemnaţi de acesta. 

(3) Dacă apneciază că propunerea este nejustificată, procurorul 
o respinge pnin ordonantă motivată, comunicând aceasta de îndată 
arganului carp a formulas-o.. 

(4) Dacă se apreciază că propunerea este întemeiată şi sunt 
întrunite condiţiile prevăzute cue lege, procurorul general al Parchetului 
de pe lângă malta Carte de Casaţie şi Justiţie sau înlocuitorul de drept al 
acestuia soiicită în scris preedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
autorizarea accesulu? Ia datele de localizare din SIMB. 

(5) Judecătorul se pronunţă în termen de 48 de ire cu pnivire la 
solicitarea de aces la. datele de bocalizare din SIMB, pnin încheiere 
motivată, în camera de consiliu. 
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Art0 360 — Obligaţii prvind punerea la dspozţe a datelor 
'e localjzare 

(1) Instituţiile prevăzute la art. 6 alias. (1) au obliga.ţia să pună la 
dispoziţia soiicitantului datele de localizare la care se solicită acces 
conform dispozţiiior art. 33 — 35 de îndată, dar nu mai târziu de 24 de 
ore de la primirea solicptării. 

(2) Solicitările, respectiv răspunsurile, dacă sunt transmise în 
format electronic, se semnează cu semnătură electronică extânsă bazată 
pe un ca.lificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 
Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură, electronică 
răspunde, potrivit iegii, pentru integritatea şi securitatea acestor date. 

CAPITOLUL VI 
Protecţia datelor cry caracter personal 

Arid 370— Reguli prvind protecţia datelor cu caracter personal 
(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate În temeiui 

prezentei legi de .către organele prevăzute Ia art. 33 — 35 se realizează cu 
respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice referitor 
la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente 
în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urnlâririi penale şi combaterii 
infracţiunilor sau al execuiării pedepselor, măsurilor educative şi de 
siguranţă., precum şi privind ljbera circulaiie a acestor dale. 

(2) Organele prevăzute la art. 33 — 35 sent operatori de date cu 
caracter personal pentru prelucrările efectuaie în temeiul prezentei legi, 
potrivit competenţelar proprii. 

(3) Datele colectate în temeiul prezentei leggy nu pot fi prelucrate 
în alte scopuri, cu excepţia siivaţiilor prevăzute expres de lege şi numai 
dacă sent asigurate garanţiile necesare pentru protej area drepturilor 
persoanelor vizate. 

(4) Datele privind semnalările, precum şd datele de localizare 
aferente acestor semnalări se păstrează pentru o perioadă de 2 ani de la 
mornentul încetării rnonitarizării electronice. 

(5) La îrnplinirea termenului prevăzut Ia 
aIm . (4) datele din 

cadrul SIMB se terg în mod automat, printr-o procedură ireversibilă, cu 
excepţia situaţiilar în care sent utilizate în cadrul unor proceduri 
judiciare, caz în care acestea urrnea.ză regirnul probelor. 

(6) Drepturile persoanei vizate în cantextul prelucrării datelor 
cu caracter personal în cadrul SIME se exercită potrivit legislaţiei 
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privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autorităiile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau 
al executării pedepselor, rnăsurilor educative şi de siguranţă, precum şi 
privind libera circulaţie a acestor date. 

CAPITOLUL VII 
ispozţii tranzitorij şi finale 

Art. 38. — Realizarea componentelor SIME 
S istemele informatice dedicate, apl1Câţllle, echipamentele şi 

dispozitivele electronice de supraveghere suns realizate de către 
instituţiile prevăzute Ia art. 6 aliz~. (1) şi (2) sau cunt achiziţionate 
potrivit necesităţilor identificate de către fiecare dintre aceste instituţii, 
conform atribuţiilor, a.stfe1 încât să se asigure caracterul integrat al SIME 
i compatibilitatea acestuia cu SNUAU. 

Arse 39. —data operationalizării SIME 
Operaţionalizarea SIME se face cel mai târziu la data de 

1 rnartie 2022. 

Art. 40. — Faza pilot 
(1) Monitorizarea  electranică se aplică, în primă fază, în sistem 

pilot, cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) fit. c) şi d), începând cu data 
de 1 rnartie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025. 

(2) Aspectele tehnice şi organizaiorice privind funcţionarea în 
system pilot, precum şi cele privind operationalizarea SIME se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului care se âdQptă 111 termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(3) Pe perioada funcţionării în sistem pilot, în cazurile 
prevăzute Ia art. 1 alias. (2) lit. c) şi d}, se poate dispune, potrivit iegii, 
obligarea persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, 
în condiţiile hotărârii Guvernului prevăzute la, alias. (2). 

Arta 41m — Finanţarea SIME până Ia operaţ~onalizare 
Până Ia aperaţionalizare, sumele necesare pentru dezvoitarea, 

administrarea, funcţionarea, mentenanţa i operarea SIME, inciusiv 
pentru achiziţia unor componente SIME, se alocă cu această destinaţie, 
de la bugetul , de stat, grin legiie bugetare anuale, şi, după caz, prin 
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dęrogare de la prevederile ark. 30 aim . (2) din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din 
fondul de rezervă bugetară aflat la. dispoziţia Guvernului. 

TITLUL II 
Modjficarea Şl COIIlplet' rya unor acte normative 

Art. 42. — Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 510 din 24 julie 2009, cu 
modificările şi coinpletările ulterioare, se rriadif~că şi se completează 
după gum urmează: 

to La ariicolul X53, dupe alineatul (2) se introduce un non 
alineat, alineaiul (21), Cu urmâtorul cuprinso 

„(21) Distrugerea unui dspozitiv electronic de supraveghere 
folosit pentru monitarizarea electronică în cadrul unor procedure 
judiciare sau execuţional penale se pedepsete cu închisoare de la 6 luni 
Ia 3 ani sau cu amendă.." 

2. La articolul 285 alineatul (3), după litera b) se introduce 
o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: 

„c) încălcarea de către persoana aâlată în aresi la domiciiiu, a 
obligaţiei de a nu părăs imobilul on nerespectarea de către aceasta a 
jtineraniului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii." 

30 La artjcolu1 285, aljneatui (4) se modifică şi va avea 
următorul cuprinso 

„(4) In situa.tiile prevăzute la akin. (3) lit. a) şi b), pedeapsa 
aplicată pentru infracţiunea de eva.daxe se adaugă la reseal rărnas 
neexecutat dim pedeapsă la data evadă,rii." 

4. La articolul 285, după aiineatul (4) se introduce un non 
alineat, aIineatul (41), cu urmăiorul cuprins: 

„(4') În situaţia prevăzută la elfin. (3) lit. c), se aplică regulile 
privind cancursu1 de infracţiuni." 

Art. 43. — Legea. nr. 135/2010 privind Codul de pnocedură 
penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea Ig nr, 486 din 
15 iuiie 2010, cu rnodificările şi completârile ulterioare, se modifică şi 
se completează după cures urmează: 
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~ 1a La articoltil 215 alineatul (2), litera c) se modifică şi va 
eves următor; .1 cups insm 

„c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de 
supraveghere;" 

2. La articolul 218, alineatul (3) se modifică şi va eves 
următorul cuprins: 

,s(3) Măsura nu poate fi dispusă cu prvire la inculpatul faţă de 
carp există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui 
membru de familie cat care a.cesta locuiete, cu privire la inculpatul care 
locuiete cu persoanele prevăzute la art. 221 alias. (2) lit. b), on cu privire 
la persoana cercetată sau candamnată pentru infracţiunea de evaders." 

3m La ar°tieolul 221, alineatul (3) se modiâică şi va aver 
următorul cuprinse 

„(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 
preliminară sau instanţa de judecată poste dispune ca pe durata arestului 
la domiciliu inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de 
supraveghere !sau ,să respecte una sau mai molts dintre obligaţiile 
prevăzute la. art. 215 aim . (2) lit. d) — k). Prevederile art. 215 aim . (8), 
(8') i (9) se aplică în mod corespunzător." 

4. La articolul 2Ź1, după alineaiul (6) se introduce un you 
alineat, alineatul (61), en ur ătorul euprins: 

„(61) In siivaţia prevăzută la aIin. (6), în încheiere se va indica 
în mod expres perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, 
instituţia de învăţământ, unitatea sanitară sau alt lac în care s-a aprobat 
deplasarea inculpatului." 

So ]La articoiul 221, după alineatul (11) se introduce un nog 
alineat, aiineatul (12), cu ur ătorul cuprinso 

„(12) Atúnci când, en rea-ciedinţă, inculpatul încalcă obligaţia 
de a nu părăsi imobilui on flu respectă itineraniui sau condiţiile dę 
deplasare, St`GEUZlite potnivit legii, organul de supraveghere are dreptul de 
a-1 pninde pe inculpat şi de a-1 prezenta, de îndată, procurorului, în cursul 
urmăririi penale, judecătonului de cameră preliminară, în procedure de 
carneră preliminară, sau instanţei de judecată, in cursul judecăţii, pentnu 
a proceda potrivit alias. (11)." 
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6e La articol.:£1 521, alincatul (4) se modifică şi va avea 
ur ăiorul cuprinse 

„(4) Darea în urmărire se dispune, prin ordin, de Inspectoratul 
General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean, sesizat 
potrivit a1in. (3)0" 

Art. 44. — La articolul 82 din Legea nr. 253/2013 privind 
executarea pedepselor, a măsurilor _educative şi a altor măsuri 
neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 513 din 14 august 2013, cu modificările şi cornpletăr~le ulterioare, 
după alineatul (3) se introduce un 110u alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 

„(3 1) In cadrul programului de supraveghere, se va siabili ca, cel 
puţin o dată la 7 zile calendaristice, persoana aflată sub control judiciar 
să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa." 

art. 450 — Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi 
a măsurilor privative de liberate disuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, publicată în Monitorul Official a1 României, Partea I, 
nr. 514 din 14 august 2013, cu modificălile şi cornpletările ulterioare, se 
rnodificâ şi se completează după cum urmează.: 

1. La artgcolul 37, alineatul (4) se modifică şi va eves 
ur ăiorul cuprins: 

„(4) Persoanele condarnnate care execută pedeapsa în regirn 
senliaeschis pot presta muncă şi desfăura activităţi educative, culturale, 
terapeutice, de cansiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, 
instruire colară şi formare profesională, î1 afara  penitenciarului, sub 
supraveghere inclusiv electxonicăe Supravegherea îndeplinirii obligaţiei de 
a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face in 
CandIţIlIe 5tab1lite prin lege SpeClalâ." 

2. La articolul 124, alineatul (2) se modifică i va eves 
următorul cuprinso 

„(2) In situaţia în care, cu ocazia dispunerii măsurii arestului la. 
domjcilju, Se Stâ.b11eŞte Ca inculpatul Sâ. poarte U11 dispozitiv electronic de 

supraveghere, potrivit art. 221 elfin. (3) din Codul de procedură penală, 
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supravegherea îndeplinirii obligaţiei de a. purta permanent un dispozitiv 
electronic de supraveghere se face în condiţiile stabilite prin lege 
specială." 

3. Artjcolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Art, 125. — •rganul  de supraveghere 
Supravegherea respectări rriăsurii arestului Ia domiciliu sau a 

obligaţiilor impose inculpatului, pe durata acesteia, se rea.lizează de către 
inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv de Direcţia Generală de 
Poliţie â Municipiului Bucureti, denumit/denumită în cantinuare organ 
de supraveghere, în a cărui circumscripţie se află imobilul în care 
locuiete inculpatul, stabilit grin încheiere." 

4. łupä artico1u1 128 se introduce un non arijcol, articolu1 128', 
Cu următorui cuprins v 

„Art. 128'0 — •bligaţile  inculpatului 1a comunicarea 
măsurii prvind arestul Ia domiciliu 

După comunicarea rnăsurii privind arestul la domiciliu, 
inculpatul are obIiga.ţia de a se deplasa, de îndată, la jrnobilul prevăzut la 
apt. 126, în vederea executării rnăsurii." 

5. La ariicolul 129, după aliYeatul (3) se introduce un nou 
aljneat, alineatul (31), cu ur âtorul cuprinso 

„(3 1) Perioada dintre două verif~cări inopinate succesive, 
potrivit aim . (3), nu poate fi mai mare de dour zile calendarisiice." 

• 6. Ira articolul 129, după alzneatul (5) se introduc două not 
alzneate, aIgneatele (6) şi (7)' Cll uY'i11ăt0rul cuppinSe 

„(6) Măsurile cuprinse in programul de supra.veghere pot fi 
contestate de către incuipat sau once persoană interesată, prin contestaţie 
adresată judecătoruiui de drepturi şi libertăţi, judecătoruiui de cameră 
preliminară sau instanţei de judecată care a dispus măsura arestului la 
domiciiiu. Prevederile ark. 219, respectiv art. 220 dim Codul de 
procedură penaiă se aplică în mod corespunzător. 

(7) Prin hotărârea luată, arganul judiciar prevăzut la alias. (6) 
poste madif~ca sau. campleta programul de supraveghere, in tot sou în 
pane." 
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70 La articolul 131, după alineatul (1) se introduce un non 
aljneat, alineatul (11)9 cu uranătorul cuprins: 

,,(1') Prevederile art. 221 alias. (11) din Codul de procedură 
penală se aplică în nod corespunzător." 

8. Ira artflcolul X319 după aljneatul (3) se introduce un non 
alineat, alineatul (4)g cu urmâtorul cuprinse 

„(4) In vederea verificării situaţiei de fapt şi întocmirii sesizării 
prevăzute la alino (1), organul de supraveghere are acres, în condiţiile 
legii, la documente, imagini, înregistrări audio-video sau once înscrisuri 
necesare, deţinute de autorităţile sau instituţiiie publics, persoanele 
juridice on persoanele fizice." 

Apt. 46. — In cuprinsul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei domestice, republicată. în Monitorul Official al 
României, Partea I, nr. 948 dire 15 octombrie 2020, sintagma sistern 
electronic de supraveghere se în1ocuiete cu sintagma dispozitiv 
electronic de supraveghere. 
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• Acest pro iect de loge a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 21 aprilie 2J21, cu respectarecz prevederilor apt. 76 aim . (1) 
din Constituţia României, republicată. 
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