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SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii
Europene

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – La articolul 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, alineatele (1) şi (2)
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 1121. – (1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele
prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea
pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care
pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare,
instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din
activităţi infracţionale. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe
disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei.
(2) Confiscarea extinsă se dispune asupra bunurilor dobândite de
persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul,
după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de
sesizare a instanţei. Confiscarea extinsă poate fi dispusă şi asupra
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bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fi trebuit să ştie
că scopul transferului a fost evitarea confiscării.”
Art. 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 un 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, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În cazul în care măsura asigurătorie s-a dispus direct prin
hotărârea instanţei de apel, dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică în mod
corespunzător.”
3. La articolul 311, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Organul judiciar care a dispus extinderea urmăririi penale
sau schimbarea încadrării juridice este obligat să îl informeze pe suspect
despre faptele noi cu privire la care s-a dispus extinderea ori cu privire la
schimbarea încadrării juridice.”
4. La articolul 312, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Procurorul dispune suspendarea urmăririi penale numai
dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei, apreciază că
suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin
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intermediul videoconferinţei ori că audierea lui în acest mod ar aduce
atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a urmăririi penale.
(12) Dacă nu se dispune suspendarea urmăririi penale, audierea
suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferinţă
nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.”
5. La articolul 367, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Instanţa dispune suspendarea judecăţii numai dacă, luând
în considerare toate circumstanţele cauzei, apreciază că suspectul sau
inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul
videoconferinţei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere
drepturilor sale ori bunei desfăşurări a judecăţii.
(12) Dacă nu se dispune suspendarea judecăţii, audierea
suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferinţă
nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.”
6. La articolul 367, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(4) Încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus cu
privire la suspendarea cauzei poate fi atacată separat cu contestaţie la
instanţa ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru
procuror, părţile şi persoana vătămată prezente, şi de la comunicare,
pentru părţile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestaţia se depune
la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună
cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de
la înregistrare.”
7. La articolul 557, după alineatul (11) se introduce un nou
alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:
„(12) Odată cu înmânarea mandatului de executare, persoanei
condamnate i se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, în scris, dreptul
prevăzut la art. 466 alin. (1), iar în cazul în care persoana nu poate ori
refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal”.
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Art. III. – Articolul 31 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
- La alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
,,f) pentru contestaţiile prevăzute la art. 2501 alin. (1) din Legea
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare, împotriva încheierilor pronunţate în cursul
judecăţii în apel de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi
pentru contestaţiile prevăzute la art. 2501 alin. (4) din Legea
nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva
deciziilor pronunţate în apel de curţile de apel şi de Curtea Militară de
Apel, completul de judecată este format din 3 judecători;”
Art. IV. – La articolul 79 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 completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate încunoştinţează judecătorul delegat cu executarea despre
orice împiedicare ori întârziere survenită în cursul executării unei confiscări
speciale sau confiscări extinse, pe baza informaţiilor periodice primite de la
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de la alte autorităţi competente
cu punerea în executare a acestor măsuri de siguranţă.”
Art. V. – Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate este desemnată ca autoritate naţională competentă să
centralizeze datele primite de la autorităţi în ceea ce priveşte măsurile
asigurătorii, confiscările speciale şi confiscările extinse dispuse în cursul
procedurilor judiciare penale şi să realizeze statistici pe care le transmite
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anual, prin intermediul Ministerului Justiţiei, Comisiei Europene, în
aplicarea prevederilor art. 11 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi
confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în
Uniunea Europeană.
*
*

*

Prezenta lege transpune în legislaţia naţională art. 4 alin. (2), art.
5 – 7, art. 8 alin. (1) şi (6), art. 9 şi art. 11 din Directiva 2014/42/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind
îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor
săvârşite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014, precum şi art. 8 alin. (4)
din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei
de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul
procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L nr. 65 din 11 martie 2016.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția
României, republicată.
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