
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL 

LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal precum şi pentru 

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articolul I. — Art. 1121 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Sunt supuse confiscării şi alto bunuri decât cele provăzute la art. 112, când instanţa îi 
formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. Confiscarea 
extinsă se aplică atunci când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă 
susceptibilă să îi procure; direct sau indirect, un fobs material şi pentru care pedeapsa 
prevăzută de loge este închisoarea de 4 ani sau mai mare. 

(2) Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi 
avorea on standardul de viaţă al persoanei, iinând seama şi de valoarea bunurilor transferate 
do către porsoana condamnată on de un terţ unei persoane fizice sau juridice asupra căreia 
persoana condamnată are influenţă. 

(3) Confiscarea oxtinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată 
precum şi asupra bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fl trebuit să ştie că 
scopul transferului a fost evitarea confiscării. 

(4) Clasarea 
on încetarea procesului penal pentru decesul suspectului on inculpatului 

persoană fizică, on pentru radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică, nu 
împiedică aplicarea confiscării extinse. 

(5) Prin bunuri, conform prezentului articol, se înţelege şi sumele de bani. 



(6) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani şi bunuri până 
la concurenla valorii acestora. 

(7) Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii oblinuli din exploatarea sau folosirea 
bunurilor supuse confiscării, precum şi bunurile produse de acestea". 

Articolul II. —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: 

1. La articolul 249, după alineatul (4) se introduce in nou alineat, alin. (41), cu 
următorul cuprins: 

„(41) În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, 
luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, 
înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie." 

2. La articolul 2501• după alineatul (3) se introduce un nou alineat, aim . (4), cu 
următorul cuprins: 

„(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin hotărârea instanţei de apel, 
dispoziţiile aim . (1)-(3) se aplică in mod corespunzător". 

3. Articolu1315 alin. (2) lit. c) 'se modifrcă şi va avea următorul cuprins: 

„c) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de 
siguranţă a confiscării speciale, respectiv a măsurii de siguranţă a confiscărjj extinse, in caz 
de deces al suspectului 

on inculpatului persoană fizică, on de radiere a suspectului on 
inculpatului persoană juridică;" 

4. După articolul 4251 se introduce un nou articol, art. 4252 cu următorul cuprins: 

„Contestarea măsuri de siguranţă a confiscării speciale ori a confiscării extinse dispuse 
direct în apel 

(1) Împotriva hotărârii prin care instanţa de apel dispune măsura de siguranţă a confiscărij 
speciale on a confiscării extinse direct în apel, inculpatul, procurorul sau persoanele 
ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate pot face contestaţie numai in 
ceea ce priveşte această măsură de siguranţă. 

(2) Procurorul poate face contestaţie in termen de 48 de ore de la pronunţare, jar 
inculpatul in termen de 48 de ore de la comunicare. 

(3) În cazul persoanelor ale căror'drepturi sau interese legitime pot fi afectate, termenul 
de 48 de ore curge de la data la care acestea au aflat despre hotărârea prevăzută de 
aljn. (1). 



(4) Contestaţia este suspensivă de executare. Contestaţia se soluţionează In termen de 5 
zile de la înregistrare, în şedinţă publică, cu participarea procurorului şi cu citarea 
inculpatului şi a părţilor interesate. Prevederile art. 425 1 se aplică în mod 
corespunzător." 

5. La articolul 426, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, aim . (2), cu 
următorul cuprins: 

„(2) Prevederile alin. (1) lit, a şi c)-g) se aplică şi In cazul hotărârilor prin care s-a soluţionat 
contestaţia prevăzută la art. 4252." 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 alias. (1) Şi ale art. 76 alias. (1) din Constitulia României, republicată. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, 


