
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - 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 completează 
după cum urmează:

1. La articolul 111, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6'), cu următorul 
cuprins:

„(6^) In cazul persoanelor vătămate minore, victime în cauzele având ca obiect infracţiuni contra libertăţii 
şi integrităţii sexuale, organul judiciar dispune în toate cazurile măsurile prevăzute la alin.(6) lit.a)-c).”

2. La articolul 111, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau 
audiovideo este obligatorie în toate cazurile.”

3. La articolul 111, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin.(8^), cu următorul 
cuprins:

„(8’) Audierea minorului persoană vătămată se efectuează de organe judiciare specializate în cauze cu 
minori.”

4. La articolul 172, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(U), cu următorul 
cuprins:



„(1 ’) în cazul persoanelor vătămate minore, victime în cauzele având ca obiect infracţiuni contra libertăţii 
şi integrităţii sexuale, efectuarea unei expertize psihologice este obligatorie şi se dispune din oficiu în toate 
cazurile, în cursul urmăririi penale.”

5. La articolul 281 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum şi a celorlalţi subiecţi procesuali 
principali şi părţi, atunci când asistenţa este obligatorie.”

6. La articolul 352, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alin.(5'), cu următorul 
cuprins:

„(5') Instanţa va declara din oficiu şedinţa nepublică în cauzele cu victime minore având ca obiect 
infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale.”

Art.IL - 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, inclusiv cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se 
textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor aii. 75 şi ale art 76 
alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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