Propuneri de amendamente la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

Nr.
crt.

Legea nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală

Propuneri de lege ferenda

Observații/comentarii

Prevederi de lege lata
Pentru
o
claritate
sporită
a
reglementărilor cuprinse în Legea nr.
135/2010 privind Codul de procedură
penală, cu modificările și completările
ulterioare, este necesară și o unitate
terminologică. De aceea, constatând
că în Codul de procedură penală se
utilizează atât termenul „bănuială”,
cât
și
sintagma
„suspiciune
rezonabilă”, pentru a asigura un
caracter accesibil și previzibil al legii
procesual-penale,
se
propune
înlocuirea acestora cu sintagma
„probe sau indicii temeinice”. Având
în vedere prevederile alin. (3) al art.
124 din Constituție (în forma
modificată în anul 2003), potrivit
cărora
„ (3) Judecătorii sunt independenţi şi
se supun numai legii”.
Cât și pe cele ale alin. (1) și (2) ale
art. 131 din Constituție, potrivit
cărora:

1

„
Art. 131
Public

- Rolul Ministerului

(1) În activitatea judiciară, Ministerul
Public reprezintă interesele generale
ale societăţii şi apără ordinea de
drept, precum şi drepturile şi
libertăţile cetăţenilor.
(2) Ministerul Public îşi exercită
atribuţiile prin procurori constituiţi
în parchete, în condiţiile legii.”

opinăm că prin amendamentele
propuse se asigură o limitare a
caracterului subiectiv al aprecierii
îndeplinirii condițiilor prevăzute de
lege în aplicarea dispozițiilor legale de
către organele judiciare.
1.

Art. 61 - Actele încheiate de unele
organe de constatare
(1) Ori de câte ori există o
suspiciune rezonabilă cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni, sunt
obligate să întocmească un procesverbal
despre
împrejurările
constatate:

a) organele inspecţiilor de stat, ale
altor organe de stat, precum şi ale
autorităţilor
publice,
instituţiilor

2

Partea introductivă a alin. (1) al art.
61 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 61 - Actele încheiate de unele
organe de constatare
„(1) Ori de câte ori există probe sau
indicii temeinice cu privire la
săvârşirea unei infracţiuni, sunt
obligate să întocmească un procesverbal despre împrejurările constatate
(…)”

publice sau ale altor persoane juridice
de drept public, pentru infracţiunile
care
constituie
încălcări
ale
dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror
respectare o controlează, potrivit
legii;
2

Art. 64
judecătorului

-

incompatibilitatea

(1) Judecătorul este incompatibil
dacă:
a) a fost reprezentant sau avocat al
unei părţi ori al unui subiect procesual
principal, chiar şi în altă cauză;
b) este rudă sau afin, până la
gradul al IV-lea inclusiv, ori se află
într-o altă situaţie dintre cele
prevăzute la art. 177 din Codul penal
cu una dintre părţi, cu un subiect
procesual principal, cu avocatul ori cu
reprezentantul acestora;

Litera f) a alin. (1) al art. 64 se
modifică și va avea următorul cuprins:

c) a fost expert sau martor, în
cauză;
d) este tutore sau curator al unei
părţi sau al unui subiect procesual
principal;
e) a efectuat, în cauză, acte de
urmărire penală sau a participat, în
calitate de procuror, la orice
procedură desfăşurată în faţa unui
judecător sau a unei instanţe de

3

„Art.
64
judecătorului

Incompatibilitatea

„ (…) f) există probe sau indicii
temeinice
că
imparţialitatea
judecătorului este afectată.”

judecată;
f) există o suspiciune rezonabilă
că imparţialitatea judecătorului este
afectată.
3

Art. 71 - Temeiul strămutării

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
strămută judecarea unei cauze de la
curtea de apel competentă la o altă
curte de apel, iar curtea de apel
strămută judecarea unei cauze de la
un tribunal sau, după caz, de la o
judecătorie din circumscripţia sa la o
altă instanţă de acelaşi grad din
circumscripţia sa, atunci când există o
suspiciune
rezonabilă
că
imparţialitatea judecătorilor instanţei
este afectată datorită împrejurărilor
cauzei, calităţii părţilor ori atunci
când există pericol de tulburare a
ordinii publice. Strămutarea judecării
unei cauze de la o instanţă militară
competentă la o altă instanţă militară
de acelaşi grad se dispune de curtea
militară
de
apel,
prevederile
prezentei secţiuni privind strămutarea
judecării cauzei de către curtea de
apel competentă fiind aplicabile.
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Art. 71 se modifică
următorul cuprins:

și

va

avea

„Art. 71 - Temeiul strămutării
„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
strămută judecarea unei cauze de la
curtea de apel competentă la o altă
curte de apel, iar curtea de apel
strămută judecarea unei cauze de la
un tribunal sau, după caz, de la o
judecătorie din circumscripţia sa la o
altă instanţă de acelaşi grad din
circumscripţia sa, atunci când există
probe sau indicii temeinice că
imparţialitatea
judecătorilor
instanţei este afectată datorită
împrejurărilor
cauzei,
calităţii
părţilor ori atunci când există pericol
de tulburare a ordinii publice.
Strămutarea judecării unei cauze de
la o instanţă militară competentă la o
altă instanţă militară de acelaşi grad
se dispune de curtea militară de apel,
prevederile prezentei secţiuni privind
strămutarea judecării cauzei de către
curtea de apel competentă fiind
aplicabile”.

4

Art. 77 – Suspectul

Art. 77 se modifică
următorul cuprins:

și

va

avea

Persoana cu privire la care, din datele
şi probele existente în cauză, rezultă „ Art. 77 – Suspectul
bănuiala rezonabilă că a săvârşit o
Persoana cu privire la care, din
faptă prevăzută de legea penală se
probele sau indiciile temeinice
numeşte suspect.
existente în cauză rezultă că a
săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală se numeşte suspect”.
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ART. 124
Cazurile speciale de audiere a
martorului
(2) Dacă persoanele arătate la alin.
(1) nu pot fi prezente sau au calitatea
de
suspect,
inculpat,
persoană
vătămată,
parte
civilă,
parte
responsabilă civilmente ori martor în
cauză
ori
există
suspiciunea
rezonabilă că pot influenţa declaraţia
minorului, audierea acestuia are loc în
prezenţa
unui
reprezentant
al
autorităţii tutelare sau a unei rude cu
capacitate deplină de exerciţiu,
stabilite de organul judiciar.

5

Art. 124 se modifică și va avea
următorul cuprins:

„Art. 124 - Cazurile speciale de
audiere a martorului
„(…)
(2) Dacă persoanele arătate la
alin. (1) nu pot fi prezente sau au
calitatea
de
suspect,
inculpat,
persoană vătămată, parte civilă,
parte responsabilă civilmente ori
martor în cauză ori există probe sau
indicii temeinice că pot influenţa
declaraţia
minorului,
audierea
acestuia are loc în prezenţa unui
reprezentant al autorităţii tutelare
sau a unei rude cu capacitate deplină
de exerciţiu, stabilite de organul
judiciar.”
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Art. 125 – Martorul ameninţat
În cazul în care există o suspiciune
rezonabilă că viaţa, integritatea
corporală, libertatea, bunurile sau
activitatea profesională a martorului
ori a unui membru de familie al
acestuia ar putea fi puse în pericol ca
urmare a datelor pe care le furnizează
organelor judiciare sau a declaraţiilor
sale, organul judiciar competent
acordă acestuia statutul de martor
ameninţat şi dispune una ori mai
multe dintre măsurile de protecţie
prevăzute la art. 126 sau 127, după
caz.

7

ART. 138
Dispoziţii generale
(12) Prin livrare supravegheată se
înţelege tehnica de supraveghere şi
cercetare prin care se permit intrarea,
circulaţia sau ieşirea de pe teritoriul
ţării a unor bunuri în privinţa cărora
există o suspiciune cu privire la
caracterul ilicit al deţinerii sau
obţinerii acestora, sub supravegherea
ori
cu
autorizarea
autorităţilor
competente, în scopul investigării unei
infracţiuni
sau
al
identificării
persoanelor implicate în săvârşirea

6

Art. 125 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ Art. 125 - Martorul ameninţat
„ În cazul în care există probe sau
indicii temeinice din care rezultă că
viaţa,
integritatea
corporală,
libertatea, bunurile sau activitatea
profesională a martorului ori a unui
membru de familie al acestuia ar
putea fi puse în pericol ca urmare a
datelor pe care le furnizează
organelor judiciare sau a declaraţiilor
sale, organul judiciar competent
acordă acestuia statutul de martor
ameninţat şi dispune una ori mai
multe dintre măsurile de protecţie
prevăzute la art. 126 sau 127, după
caz”.
Alineatul (12) al art. 138 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„Art. 138 - Dispoziţii generale
„(12) Prin livrare supravegheată se
înţelege tehnica de supraveghere şi
cercetare prin care se permit
intrarea, circulaţia sau ieşirea de pe
teritoriul ţării a unor bunuri în
privinţa cărora există probe sau
indicii temeinice cu privire la
caracterul ilicit al deţinerii sau
obţinerii acestora, sub supravegherea

8

acesteia.

ori cu autorizarea autorităţilor
competente, în scopul investigării
unei infracţiuni sau al identificării
persoanelor implicate în săvârşirea
acesteia”.

ART. 139

Litera a) a alin. (1) al art. 139 se
modifică și va avea următorul cuprins:

Supravegherea tehnică
(1) Supravegherea tehnică se
dispune de judecătorul de drepturi şi
libertăţi atunci când sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă
cu privire la pregătirea sau săvârşirea
unei infracţiuni dintre cele prevăzute
la alin. (2);
9

ART. 140
Procedura de emitere a mandatului
de supraveghere tehnică
(2) Cererea formulată de
procuror
trebuie
să
cuprindă:
indicarea măsurilor de supraveghere
tehnică care se solicită a fi dispuse,
numele sau alte date de identificare a
persoanei împotriva căreia se dispune
măsura,
dacă
sunt
cunoscute,
indicarea probelor ori a datelor din
care rezultă suspiciunea rezonabilă
cu privire la săvârşirea unei infracţiuni
pentru care se poate dispune măsura,

7

„a) există probe sau indicii
temeinice cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni dintre cele
prevăzute la alin. (2);”

Alineatul (2) al art. 140 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„Art. 140 - Procedura de emitere a
mandatului de supraveghere tehnică
„(2) Cererea formulată de procuror
trebuie
să
cuprindă:
indicarea
măsurilor de supraveghere tehnică
care se solicită a fi dispuse, numele
sau alte date de identificare a
persoanei împotriva căreia se dispune
măsura,
dacă
sunt
cunoscute,
indicarea probelor sau indiciilor
temeinice cu privire la săvârşirea

indicarea faptei şi a încadrării
juridice, iar, în cazul măsurii
supravegherii video, audio sau prin
fotografiere, dacă se solicită şi
încuviinţarea ca organele de urmărire
penală să pătrundă în spaţii private
indicate pentru a activa sau a
dezactiva mijloacele tehnice ce
urmează
a
fi
folosite
pentru
executarea
măsurii
supravegherii
tehnice,
motivarea
caracterului
proporţional şi subsidiar al măsurii.
Procurorul trebuie să înainteze dosarul
judecătorului de drepturi şi libertăţi.
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unei infracţiuni pentru care se poate
dispune măsura, indicarea faptei şi a
încadrării juridice, iar, în cazul
măsurii supravegherii video, audio
sau prin fotografiere, dacă se solicită
şi încuviinţarea ca organele de
urmărire penală să pătrundă în spaţii
private indicate pentru a activa sau a
dezactiva mijloacele tehnice ce
urmează a fi folosite pentru
executarea măsurii supravegherii
tehnice,
motivarea
caracterului
proporţional şi subsidiar al măsurii.
Procurorul trebuie să înainteze
dosarul judecătorului de drepturi şi
libertăţi”.

ART. 1461 - Obţinerea datelor privind Litera a) a alin. (1) al art. 146 1 se
tranzacţiile
financiare
ale
unei modifică și va avea următorul cuprins:
persoane
(1) Obţinerea datelor privind
„a) există probe sau indicii
tranzacţiile financiare efectuate se
temeinice cu privire la pregătirea sau
poate dispune de judecătorul de
săvârşirea unei infracţiuni”;
drepturi şi libertăţi de la instanţa
căreia i-ar reveni competenţa să
judece cauza în primă instanţă sau de
la instanţa corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripţie se
află sediul parchetului din care face
parte procurorul care a întocmit
propunerea, cu privire la tranzacţiile
financiare
ale
făptuitorului,
suspectului, inculpatului sau ale
oricărei persoane care este bănuită că
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realizează asemenea operaţiuni cu
făptuitorul, suspectul sau inculpatul,
dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă
cu privire la pregătirea sau săvârşirea
unei infracţiuni;
11

ART. 147
Reţinerea, predarea şi
percheziţionarea trimiterilor poştale
(1) Reţinerea, predarea şi
percheziţionarea trimiterilor poştale
se poate dispune de judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la instanţa
căreia i-ar reveni competenţa să
judece cauza în primă instanţă sau de
la instanţa corespunzătoare în grad
acesteia în a cărei circumscripţie se
află sediul parchetului din care face
parte procurorul care a întocmit
propunerea, cu privire la scrisorile,
trimiterile poştale sau obiectele
trimise ori primite de făptuitor,
suspect, inculpat sau de orice
persoană care este bănuită că
primeşte ori trimite prin orice mijloc
aceste bunuri de la făptuitor, suspect
sau inculpat ori bunuri destinate
acestuia, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă
cu privire la pregătirea sau săvârşirea
unei infracţiuni;

9

Litera a) a alin. (1) al art. 147 se
modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 147 - Reţinerea, predarea şi
percheziţionarea trimiterilor poştale
„a) există probe sau indicii
temeinice cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni”;
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Art. 148 - Utilizarea investigatorilor
sub acoperire sau cu identitate reală
şi a colaboratorilor
Litera a) a alin. (1) al art. 148 se
(1) Autorizarea folosirii
modifică și va avea următorul cuprins:
investigatorilor sub acoperire se poate
dispune
de
procurorul
care
supraveghează
sau
efectuează
urmărirea penală, pe o perioadă de „ a) există probe sau indicii
temeinice cu privire la pregătirea sau
maximum 60 de zile, dacă:
săvârşirea unei infracţiuni contra
#M35
securităţii naţionale prevăzute de
Codul penal şi de alte legi speciale,
a) există o suspiciune rezonabilă
precum şi în cazul infracţiunilor de
cu privire la pregătirea sau săvârşirea
trafic de droguri, de efectuare de
unei infracţiuni contra securităţii
operaţiuni ilegale cu precursori sau cu
naţionale prevăzute de Codul penal şi
alte produse susceptibile de a avea
de alte legi speciale, precum şi în
efecte psihoactive, infracţiunilor
cazul infracţiunilor de trafic de
privind
nerespectarea
regimului
droguri, de efectuare de operaţiuni
armelor,
muniţiilor,
materialelor
ilegale cu precursori sau cu alte
nucleare şi al materiilor explozive,
produse susceptibile de a avea efecte
trafic şi exploatarea persoanelor
psihoactive,
infracţiunilor
privind
vulnerabile, acte de terorism sau
nerespectarea
regimului
armelor,
asimilate acestora, de finanţare a
muniţiilor, materialelor nucleare şi al
terorismului, spălare a banilor,
materiilor
explozive,
trafic
şi
falsificare de monede, timbre sau de
exploatarea persoanelor vulnerabile,
alte valori, falsificare de instrumente
acte de terorism sau asimilate
de plată electronică, în cazul
acestora, de finanţare a terorismului,
infracţiunilor care se săvârşesc prin
spălare a banilor, falsificare de
sisteme informatice sau mijloace de
monede, timbre sau de alte valori,
comunicare
electronică,
şantaj,
falsificare de instrumente de plată
lipsire de libertate în mod ilegal,
electronică, în cazul infracţiunilor
evaziune
fiscală,
în
cazul
care se săvârşesc prin sisteme
infracţiunilor
de
corupţie,
al
informatice
sau
mijloace
de
infracţiunilor asimilate infracţiunilor
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13

comunicare electronică, şantaj, lipsire
de libertate în mod ilegal, evaziune
fiscală, în cazul infracţiunilor de
corupţie, al infracţiunilor asimilate
infracţiunilor
de
corupţie,
al
infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene ori în
cazul altor infracţiuni pentru care
legea prevede pedeapsa închisorii de 7
ani sau mai mare ori există o
suspiciune rezonabilă că o persoană
este
implicată
în
activităţi
infracţionale ce au legătură cu
infracţiunile enumerate mai sus;

de
corupţie,
al
infracţiunilor
împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene ori în cazul altor
infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai
mare ori există probe sau indicii
temeinice că o persoană este
implicată în activităţi infracţionale ce
au
legătură
cu
infracţiunile
enumerate mai sus;”

ART. 150

Litera a) a alin. (1) al art. 150 se
modifică și va avea următorul cuprins:

Participarea autorizată la anumite
activităţi
(1) Participarea autorizată la
anumite activităţi în condiţiile art.
138 alin. (11) se poate dispune de
către procurorul care supraveghează
sau efectuează urmărirea penală, pe o
perioadă de maximum 60 de zile,
dacă:

„ a) există probe sau indicii
temeinice cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni de trafic
de
droguri,
de
efectuare
de
operaţiuni ilegale cu precursori sau cu
alte produse susceptibile de a avea
efecte psihoactive, infracţiuni privind
nerespectarea regimului armelor,
#M35
muniţiilor, materialelor nucleare şi al
explozive,
trafic
şi
a) există o suspiciune rezonabilă materiilor
cu privire la pregătirea sau săvârşirea exploatarea persoanelor vulnerabile,
unei infracţiuni de trafic de droguri, acte de terorism sau asimilate
de efectuare de operaţiuni ilegale cu acestora, de finanţare a terorismului,
precursori sau cu alte produse spălare a banilor, falsificare de
susceptibile de a avea efecte monede, timbre sau de alte valori,
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psihoactive,
infracţiuni
privind
nerespectarea
regimului
armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare şi al
materiilor
explozive,
trafic
şi
exploatarea persoanelor vulnerabile,
acte de terorism sau asimilate
acestora, de finanţare a terorismului,
spălare a banilor, falsificare de
monede, timbre sau de alte valori,
unei infracţiuni care se săvârşeşte prin
sisteme informatice sau mijloace de
comunicare electronică, şantaj, lipsire
de libertate în mod ilegal, evaziune
fiscală, în cazul infracţiunilor de
corupţie, al infracţiunilor asimilate
infracţiunilor de corupţie şi al
infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene sau în
cazul altor infracţiuni pentru care
legea prevede pedeapsa închisorii de 7
ani sau mai mare ori dacă există o
suspiciune rezonabilă că o persoană
este
implicată
în
activităţi
infracţionale care au legătură, potrivit
art. 43, cu infracţiunile enumerate
mai sus;
14

ART. 152
Obţinerea datelor de trafic şi de
localizare
prelucrate
de
către
furnizorii de reţele publice de
comunicaţii electronice ori furnizorii
de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului
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unei infracţiuni care se săvârşeşte
prin sisteme informatice sau mijloace
de comunicare electronică, şantaj,
lipsire de libertate în mod ilegal,
evaziune
fiscală,
în
cazul
infracţiunilor
de
corupţie,
al
infracţiunilor asimilate infracţiunilor
de corupţie şi al infracţiunilor
împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene sau în cazul altor
infracţiuni pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai
mare ori dacă există probe sau
indicii temeinice că o persoană este
implicată în activităţi infracţionale
care au legătură, potrivit art. 43, cu
infracţiunile enumerate mai sus;”

Litera a) a alin. (1) al art. 152 se
modifică și va avea următorul cuprins:

„ a) există probe sau indicii
temeinice cu privire la săvârşirea

(1) Organele de urmărire penală, cu
autorizarea prealabilă a judecătorului
de drepturi şi libertăţi, pot solicita
date de trafic şi localizare prelucrate
de către furnizorii de reţele publice
de
comunicaţii
electronice
ori
furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului dacă
sunt
îndeplinite,
cumulativ,
următoarele condiţii:

unei infracţiuni dintre cele prevăzute
la art. 139 alin. (2) sau a unei
infracţiuni de concurenţă neloială, de
evadare, de fals în înscrisuri,
infracţiuni
privind
nerespectarea
regimului
armelor,
muniţiilor,
materialelor nucleare şi al materiilor
explozive, a unei infracţiuni privind
nerespectarea dispoziţiilor privind
introducerea în ţară de deşeuri şi
reziduuri, a unei infracţiuni privind
a) există o suspiciune rezonabilă cu
organizarea şi exploatarea jocurilor
privire la săvârşirea unei infracţiuni
de noroc ori a unei infracţiuni privind
dintre cele prevăzute la art. 139 alin.
regimul juridic al precursorilor de
(2) sau a unei infracţiuni de
droguri, şi infracţiuni referitoare la
concurenţă neloială, de evadare, de
operaţiuni cu produse susceptibile de
fals în înscrisuri, infracţiuni privind
a
avea
efecte
psihoactive
nerespectarea
regimului
armelor,
asemănătoare celor determinate de
muniţiilor, materialelor nucleare şi al
substanţele şi produsele stupefiante
materiilor explozive, a unei infracţiuni
sau psihotrope;”
privind nerespectarea dispoziţiilor
privind introducerea în ţară de deşeuri
şi reziduuri, a unei infracţiuni privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de
noroc ori a unei infracţiuni privind
regimul juridic al precursorilor de
droguri, şi infracţiuni referitoare la
operaţiuni cu produse susceptibile de
a
avea
efecte
psihoactive
asemănătoare celor determinate de
substanţele şi produsele stupefiante
sau psihotrope;”
15
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ART. 154

Alineatul (1) al art. 154 se modifică și

Conservarea datelor informatice
(1) Dacă există o suspiciune
rezonabilă cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni, în scopul
strângerii de probe ori identificării
făptuitorului, suspectului sau a
inculpatului,
procurorul
care
supraveghează
sau
efectuează
urmărirea penală poate dispune
conservarea imediată a anumitor date
informatice,
inclusiv
a
datelor
referitoare la traficul informaţional,
care au fost stocate prin intermediul
unui sistem informatic şi care se află
în posesia sau sub controlul unui
furnizor de reţele publice de
comunicaţii electronice ori unui
furnizor de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului, în
cazul în care există pericolul pierderii
sau modificării acestora.
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ART. 157
Cazurile şi condiţiile în care se
poate dispune percheziţia domiciliară
(1) Percheziţia domiciliară ori a
bunurilor aflate în domiciliu poate fi
dispusă dacă există o suspiciune

14

va avea următorul cuprins:

„(1) Dacă există indicii temeinice cu
privire la pregătirea sau săvârşirea
unei infracţiuni, în scopul strângerii
de
probe
ori
identificării
făptuitorului, suspectului sau a
inculpatului,
procurorul
care
supraveghează
sau
efectuează
urmărirea penală poate dispune
conservarea imediată a anumitor date
informatice,
inclusiv
a
datelor
referitoare la traficul informaţional,
care au fost stocate prin intermediul
unui sistem informatic şi care se află
în posesia sau sub controlul unui
furnizor de reţele publice de
comunicaţii electronice ori unui
furnizor de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului, în
cazul în care există pericolul pierderii
sau modificării acestora”.

Alineatul (1) al art. 157 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„ (1) Percheziţia domiciliară ori a
bunurilor aflate în domiciliu poate fi
dispusă dacă există indicii temeinice

17

rezonabilă cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni de către o persoană ori la
deţinerea unor obiecte sau înscrisuri
ce au legătură cu o infracţiune şi se
presupune că percheziţia poate
conduce la descoperirea şi strângerea
probelor cu privire la această
infracţiune, la conservarea urmelor
săvârşirii infracţiunii sau la prinderea
suspectului ori inculpatului.

cu privire la
săvârşirea
unei
infracţiuni de către o persoană ori la
deţinerea unor obiecte sau înscrisuri
ce au legătură cu o infracţiune şi se
presupune că percheziţia poate
conduce
la
descoperirea
şi
strângerea probelor cu privire la
această infracţiune, la conservarea
urmelor săvârşirii infracţiunii sau la
prinderea
suspectului
ori
inculpatului”.

ART. 158

Literele a) și b) ale alin. (2) și alin.
(11) al art. 158 se modifică și vor avea
următorul cuprins:

Procedura de emitere a mandatului
de percheziţie domiciliară
(2) Cererea formulată de procuror
trebuie să cuprindă:
a) descrierea locului unde urmează
a se efectua percheziţia, iar dacă sunt
suspiciuni
rezonabile
privind
existenţa sau posibilitatea transferării
probelor, datelor sau persoanelor
căutate
în
locuri
învecinate,
descrierea acestor locuri;
#M2

„ a) descrierea locului unde urmează
a se efectua percheziţia, iar există
probe sau indicii temeinice privind
existenţa
sau
posibilitatea
transferării probelor, datelor sau
persoanelor
căutate
în
locuri
învecinate, descrierea acestor locuri;

b) indicarea probelor ori a indiciilor
temeinice cu privire la săvârşirea
b) indicarea probelor ori a datelor
unei infracţiuni sau cu privire la
din
care
rezultă
suspiciunea
deţinerea obiectelor ori înscrisurilor
rezonabilă cu privire la săvârşirea
ce au legătură cu o infracţiune;
unei infracţiuni sau cu privire la
deţinerea obiectelor ori înscrisurilor (…)(11) În cursul judecăţii, din oficiu
ce au legătură cu o infracţiune;
sau la cererea procurorului, instanţa
de judecată poate dispune efectuarea
15
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(11) În cursul judecăţii, din oficiu sau
la cererea procurorului, instanţa de
judecată poate dispune efectuarea
unei percheziţii în vederea punerii în
executare a mandatului de arestare
preventivă a inculpatului, precum şi în
cazul în care există suspiciuni
rezonabile că în locul unde se solicită
efectuarea
percheziţiei
există
mijloace materiale de probă ce au
legătură cu infracţiunea ce face
obiectul cauzei. Dispoziţiile alin. (2) (8) şi ale art. 157 se aplică în mod
corespunzător.

unei percheziţii în vederea punerii în
executare a mandatului de arestare
preventivă a inculpatului, precum şi
în cazul în care există probe sau
indicii temeinice că în locul unde se
solicită efectuarea percheziţiei există
mijloace materiale de probă ce au
legătură cu infracţiunea ce face
obiectul cauzei. Dispoziţiile alin. (2) (8) şi ale art. 157 se aplică în mod
corespunzător.”

ART. 159

Alineatele (13) și (14) ale art. 157 se
modifică și vor avea următorul
cuprins:

Efectuarea percheziţiei domiciliare
(13) Organul judiciar este obligat să se
limiteze la ridicarea numai a
obiectelor şi înscrisurilor care au
legătură cu fapta pentru care se
efectuează
urmărirea
penală.
Obiectele sau înscrisurile a căror
circulaţie ori deţinere este interzisă
sau
în
privinţa
cărora
există
suspiciunea că pot avea o legătură cu
săvârşirea unei infracţiuni pentru care
acţiunea penală se pune în mişcare din
oficiu se ridică întotdeauna.

„ (13) Organul judiciar este obligat să
se limiteze la ridicarea numai a
obiectelor şi înscrisurilor care au
legătură cu fapta pentru care se
efectuează
urmărirea
penală.
Obiectele sau înscrisurile a căror
circulaţie ori deţinere este interzisă
sau în privinţa cărora există probe
(14) În mod excepţional,
sau indicii temeinice că pot avea o
percheziţia
poate
începe
fără
legătură
cu
săvârşirea
unei
înmânarea copiei mandatului de
infracţiuni pentru care acţiunea
percheziţie, fără solicitarea prealabilă
16

de predare a persoanei sau a
obiectelor, precum şi fără informarea
prealabilă
privind
posibilitatea
solicitării prezenţei unui avocat ori a
unei persoane de încredere, în
următoarele cazuri:

penală se pune în mişcare din oficiu
se ridică întotdeauna.

a) când este evident faptul că se
fac pregătiri pentru acoperirea
urmelor sau distrugerea probelor ori a
elementelor ce prezintă importanţă
pentru cauză;

(14) În mod excepţional, percheziţia
poate începe fără înmânarea copiei
mandatului de percheziţie, fără
solicitarea prealabilă de predare a
persoanei sau a obiectelor, precum şi
fără informarea prealabilă privind
posibilitatea solicitării prezenţei unui
avocat ori a unei persoane de
încredere, în următoarele cazuri:

b) dacă există suspiciunea că în
spaţiul în care urmează a se efectua
percheziţia se află o persoană a cărei
viaţă sau integritate fizică este pusă
în pericol;

a) când este evident faptul că se fac
pregătiri pentru acoperirea urmelor
sau distrugerea probelor ori a
elementelor ce prezintă importanţă
pentru cauză;

#M2

b) dacă există suspiciunea că în
spaţiul în care urmează a se efectua
c) dacă există suspiciunea că
percheziţia se află o persoană a cărei
persoana căutată s-ar putea sustrage
viaţă sau integritate fizică este pusă
procedurii.
în pericol;
c) dacă există indicii temeinice că
persoana căutată s-ar putea sustrage
procedurii.”
19

ART. 165
Cazurile şi condiţiile în care se
efectuează percheziţia corporală

Alineatul (2) al art. 165 se modifică și
vor avea următorul cuprins:

(2) În cazul în care există o „ (2) În cazul în care indicii
suspiciune
rezonabilă
că
prin temeinice că prin efectuarea unei
efectuarea unei percheziţii corporale percheziţii
corporale
vor
fi

17

vor
fi
descoperite
urme
ale
infracţiunii, corpuri delicte ori alte
obiecte ce prezintă importanţă pentru
aflarea adevărului în cauză, organele
judiciare sau orice autoritate cu
atribuţii în asigurarea ordinii şi
securităţii publice procedează la
efectuarea acesteia.
20

ART. 170
Predarea obiectelor, înscrisurilor
sau a datelor informatice
#M2

descoperite urme ale infracţiunii,
corpuri delicte ori alte obiecte ce
prezintă importanţă pentru aflarea
adevărului
în
cauză,
organele
judiciare sau orice autoritate cu
atribuţii în asigurarea ordinii şi
securităţii publice procedează la
efectuarea acesteia”
Alineatul (1) al art. 170 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„ (1) În cazul în care există probe
sau indicii temeinice din care
(1) În cazul în care există o
rezultă suspiciunea rezonabilă cu
suspiciune rezonabilă cu privire la
privire la pregătirea sau săvârşirea
pregătirea
sau
săvârşirea
unei
unei infracţiuni şi sunt temeiuri de a
infracţiuni şi sunt temeiuri de a se
se crede că un obiect ori un înscris
crede că un obiect ori un înscris poate
poate servi ca mijloc de probă în
servi ca mijloc de probă în cauză,
cauză, organul de urmărire penală
organul de urmărire penală sau
sau instanţa de judecată poate
instanţa de judecată poate dispune
dispune persoanei fizice sau juridice
persoanei fizice sau juridice în posesia
în posesia căreia se află să le prezinte
căreia se află să le prezinte şi să le
şi să le predea, sub luare de dovadă.
predea, sub luare de dovadă.
(2) De asemenea, în condiţiile alin.
(2) De asemenea, în condiţiile alin.
(1), organul de urmărire penală sau
(1), organul de urmărire penală sau
instanţa de judecată poate dispune
instanţa de judecată poate dispune
ca:
ca:
a) orice persoană fizică sau juridică
a) orice persoană fizică sau juridică
de pe teritoriul României să comunice
de pe teritoriul României să comunice
anumite date informatice aflate în
anumite date informatice aflate în
posesia sau sub controlul său, care
posesia sau sub controlul său, care
18
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sunt stocate într-un sistem informatic
ori pe un suport de stocare a datelor
informatice;

sunt stocate într-un sistem informatic
ori pe un suport de stocare a datelor
informatice;

b) orice furnizor de reţele publice
de
comunicaţii
electronice
sau
furnizor de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului să
comunice anumite date referitoare la
abonaţi, utilizatori şi la serviciile
prestate, aflate în posesia sau sub
controlul său, altele decât conţinutul
comunicaţiilor şi decât cele prevăzute
la art. 138 alin. (1) lit. j).

b) orice furnizor de reţele publice de
comunicaţii electronice sau furnizor
de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului să comunice
anumite date referitoare la abonaţi,
utilizatori şi la serviciile prestate,
aflate în posesia sau sub controlul
său,
altele
decât
conţinutul
comunicaţiilor şi decât cele prevăzute
la art. 138 alin. (1) lit. j).”

Art. 185 - Autopsia medico-legală

Alineatul (1) al art. 185 se modifică și
va avea următorul cuprins:

(1) Autopsia medico-legală se dispune
de către organul de urmărire penală
sau de către instanţa de judecată, în
caz de moarte violentă ori când
aceasta este suspectă de a fi violentă
sau când nu se cunoaşte cauza morţii
ori există o suspiciune rezonabilă că
decesul a fost cauzat direct sau
indirect printr-o infracţiune ori în
legătură cu comiterea unei infracţiuni.
În cazul în care corpul victimei a fost
înhumat, este dispusă exhumarea
pentru examinarea cadavrului prin
autopsie.
(2) Procurorul dispune de îndată
efectuarea unei autopsii medicolegale dacă decesul s-a produs în
perioada în care persoana se află în
19

„ (1)Autopsia medico-legală se
dispune de către organul de urmărire
penală sau de către instanţa de
judecată, în caz de moarte violentă
ori când aceasta este suspectă de a fi
violentă sau când nu se cunoaşte
cauza morţii ori există probe sau
indicii temeinice că decesul a fost
cauzat direct sau indirect printr-o
infracţiune ori în legătură cu
comiterea unei infracţiuni. În cazul în
care corpul victimei a fost înhumat,
este dispusă exhumarea pentru
examinarea
cadavrului
prin

custodia poliţiei, a Administraţiei autopsie.”
Naţionale a Penitenciarelor, în timpul
internării medicale nevoluntare sau în
cazul oricărui deces care ridică
suspiciunea nerespectării drepturilor
omului, a aplicării torturii sau a
oricărui tratament inuman.
22

Art. 202 - Scopul, condiţiile generale Alineatul (1) al art. 202 se modifică și
de aplicare şi categoriile măsurilor va avea următorul cuprins:
preventive
(1) Măsurile preventive pot fi
dispuse dacă există probe sau indicii
temeinice
din
care
rezultă
suspiciunea rezonabilă că o persoană
a săvârşit o infracţiune şi dacă sunt
necesare în scopul asigurării bunei
desfăşurări a procesului penal, al
împiedicării sustragerii suspectului ori
a inculpatului de la urmărirea penală
sau de la judecată ori al prevenirii
săvârşirii unei alte infracţiuni.

23

Art. 215
judiciar

-

Conţinutul

controlului

(7) În cazul în care, pe durata
măsurii controlului judiciar, inculpatul
încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile
care îi revin sau există suspiciunea
rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o
nouă infracţiune pentru care s-a
dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, judecătorul de
20

„ (1) Măsurile preventive pot fi
dispuse dacă există probe sau indicii
temeinice că o persoană a săvârşit o
infracţiune şi dacă sunt necesare în
scopul asigurării bunei desfăşurări a
procesului penal, al împiedicării
sustragerii
suspectului
ori
a
inculpatului de la urmărirea penală
sau de la judecată ori al prevenirii
săvârşirii unei alte infracţiuni.

Alineatul (7) al art. 215 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„(7) În cazul în care, pe durata
măsurii
controlului
judiciar,
inculpatul încalcă, cu rea-credinţă,

drepturi şi libertăţi, judecătorul de
cameră preliminară sau instanţa de
judecată, la cererea procurorului ori
din oficiu, poate dispune înlocuirea
acestei măsuri cu măsura arestului la
domiciliu sau a arestării preventive, în
condiţiile prevăzute de lege.

24

ART. 217 - Conţinutul cauţiunii
(9) În cazul în care, pe durata
măsurii
controlului
judiciar
pe
cauţiune, inculpatul încalcă, cu reacredinţă, obligaţiile care îi revin sau
există suspiciunea rezonabilă că a
săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune
pentru care s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale împotriva sa,
judecătorul de drepturi şi libertăţi,
judecătorul de cameră preliminară sau
instanţa de judecată, la cererea
motivată a procurorului ori din oficiu,
poate dispune înlocuirea acestei
măsuri cu măsura arestului la
domiciliu sau a arestării preventive, în
condiţiile prevăzute de lege.
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obligaţiile care îi revin sau există
probe sau indicii temeinice că a
săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune
pentru care s-a dispus punerea în
mişcare a acţiunii penale împotriva
sa, judecătorul de drepturi şi
libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată,
la cererea procurorului ori din oficiu,
poate dispune înlocuirea acestei
măsuri cu măsura arestului la
domiciliu sau a arestării preventive,
în condiţiile prevăzute de lege”

Alineatul (9) al art. 217 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„(9) În cazul în care, pe durata
măsurii
controlului
judiciar
pe
cauţiune, inculpatul încalcă, cu reacredinţă, obligaţiile care îi revin sau
există probe sau indicii temeinice că
a săvârşit cu intenţie o nouă
infracţiune pentru care s-a dispus
punerea în mişcare a acţiunii penale
împotriva sa, judecătorul de drepturi
şi libertăţi, judecătorul de cameră
preliminară sau instanţa de judecată,
la cererea motivată a procurorului ori
din oficiu, poate dispune înlocuirea
acestei măsuri cu măsura arestului la
domiciliu sau a arestării preventive,

în condiţiile prevăzute de lege”.
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Art. 218 - Condiţiile generale de luare
a măsurii arestului la domiciliu
(3) Măsura nu poate fi dispusă cu
privire la inculpatul faţă de care
există suspiciunea rezonabilă că a
săvârşit o infracţiune asupra unui
membru de familie şi cu privire la
inculpatul care a fost anterior
condamnat
definitiv
pentru
infracţiunea de evadare.
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ART. 221
Conţinutul măsurii arestului la
domiciliu
(11) În cazul în care inculpatul
încalcă
cu rea-credinţă măsura
arestului la domiciliu sau obligaţiile
care îi revin ori există suspiciunea
rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o
nouă infracţiune pentru care s-a
dispus punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, judecătorul de
drepturi şi libertăţi, judecătorul de
cameră preliminară ori instanţa de
judecată, la cererea motivată a
procurorului sau din oficiu, poate
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Alineatul (3) al art. 218 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura nu poate fi dispusă cu
privire la inculpatul faţă de care
există probe sau indicii temeinice că
a săvârşit o infracţiune asupra unui
membru de familie şi cu privire la
inculpatul care a fost anterior
condamnat
definitiv
pentru
infracţiunea de evadare”.
Alineatul (11) al art. 221 se modifică și
va avea următorul cuprins:

„(11) În cazul în care inculpatul
încalcă cu rea-credinţă măsura
arestului la domiciliu sau obligaţiile
care îi revin ori există probe sau
indicii temeinice că a săvârşit cu
intenţie o nouă infracţiune pentru
care s-a dispus punerea în mişcare a
acţiunii
penale
împotriva
sa,
judecătorul de drepturi şi libertăţi,
judecătorul de cameră preliminară ori
instanţa de judecată, la cererea

dispune
înlocuirea
arestului
la
domiciliu
cu
măsura
arestării
preventive, în condiţiile prevăzute de
lege.

27
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motivată a procurorului sau din
oficiu, poate dispune înlocuirea
arestului la domiciliu cu măsura
arestării preventive, în condiţiile
prevăzute de lege”.

Art. 223 - Condiţiile şi cazurile de Alineatele (1) și (2) ale art. 223 se
aplicare a măsurii arestării preventive modifică și vor avea următorul
cuprins:
(1) Măsura arestării preventive poate
fi luată de către judecătorul de
drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi
„(1) Măsura arestării preventive
penale, de către judecătorul de
poate fi luată de către judecătorul de
cameră preliminară, în procedura de
drepturi şi libertăţi, în cursul
cameră preliminară, sau de către
urmăririi penale, de către judecătorul
instanţa de judecată în faţa căreia se
de cameră preliminară, în procedura
află cauza, în cursul judecăţii, numai
de cameră preliminară, sau de către
dacă din probe rezultă suspiciunea
instanţa de judecată în faţa căreia se
rezonabilă că inculpatul a săvârşit o
află cauza, în cursul judecăţii, numai
infracţiune şi există una dintre
dacă din probe rezultă că inculpatul
următoarele situaţii:
a săvârşit o infracţiune şi există una
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, dintre următoarele situaţii:
în scopul de a se sustrage de la
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în
urmărirea penală sau de la judecată,
scopul de a se sustrage de la
ori a făcut pregătiri de orice natură
urmărirea penală sau de la judecată,
pentru astfel de acte;
ori a făcut pregătiri de orice natură
b) inculpatul încearcă să pentru astfel de acte;
influenţeze un alt participant la
b) inculpatul încearcă să influenţeze
comiterea infracţiunii, un martor ori
un alt participant la comiterea
un expert sau să distrugă, să altereze,
infracţiunii, un martor ori un expert
să ascundă ori să sustragă mijloace
sau să distrugă, să altereze, să
materiale de probă sau să determine o
ascundă ori să sustragă mijloace

altă persoană să aibă un astfel de
comportament;
c) inculpatul exercită presiuni
asupra
persoanei
vătămate
sau
încearcă să realizeze o înţelegere
frauduloasă cu aceasta;
d) există suspiciunea rezonabilă
că, după punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, inculpatul a
săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune
sau pregăteşte săvârşirea unei noi
infracţiuni.
#M35
(2) *) Măsura arestării preventive a
inculpatului poate fi luată şi dacă din
probe rezultă suspiciunea rezonabilă
că acesta a săvârşit o infracţiune
intenţionată
contra
vieţii,
o
infracţiune prin care s-a cauzat
vătămarea corporală sau moartea unei
persoane,
o
infracţiune
contra
securităţii naţionale prevăzută de
Codul penal şi alte legi speciale, o
infracţiune de trafic de droguri, de
efectuare de operaţiuni ilegale cu
precursori sau cu alte produse
susceptibile de a avea efecte
psihoactive, o infracţiune privind
nerespectarea
regimului
armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare şi al
materiilor
explozive,
trafic
şi
exploatarea persoanelor vulnerabile,
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materiale de probă sau să determine
o altă persoană să aibă un astfel de
comportament;
c) inculpatul exercită presiuni asupra
persoanei vătămate sau încearcă să
realizeze o înţelegere frauduloasă cu
aceasta;
d) există probe sau indicii temeinice
că, după punerea în mişcare a acţiunii
penale împotriva sa, inculpatul a
săvârşit
cu
intenţie
o
nouă
infracţiune sau pregăteşte săvârşirea
unei noi infracţiuni.
(2) Măsura arestării preventive a
inculpatului poate fi luată şi dacă din
probe rezultă că acesta a săvârşit o
infracţiune intenţionată contra vieţii,
o infracţiune prin care s-a cauzat
vătămarea corporală sau moartea
unei persoane, o infracţiune contra
securităţii naţionale prevăzută de
Codul penal şi alte legi speciale, o
infracţiune de trafic de droguri, de
efectuare de operaţiuni ilegale cu
precursori sau cu alte produse
susceptibile de a avea efecte
psihoactive, o infracţiune privind
nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare şi al
materiilor
explozive,
trafic
şi
exploatarea persoanelor vulnerabile,
acte de terorism, spălare a banilor,

acte de terorism, spălare a banilor,
falsificare de monede, timbre sau de
alte valori, şantaj, viol, lipsire de
libertate în mod ilegal, evaziune
fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o
infracţiune de corupţie, o infracţiune
săvârşită prin sisteme informatice sau
mijloace de comunicare electronică
sau o altă infracţiune pentru care
legea prevede pedeapsa închisorii de 5
ani ori mai mare şi, pe baza evaluării
gravităţii faptei, a modului şi a
circumstanţelor
de
comitere
a
acesteia, a anturajului şi a mediului
din
care
acesta
provine,
a
antecedentelor penale şi a altor
împrejurări privitoare la persoana
acestuia, se constată că privarea sa de
libertate
este
necesară
pentru
înlăturarea unei stări de pericol
pentru ordinea publică.
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Art. 231 - Executarea mandatului de Alineatul (11) al art. 221 se modifică și
arestare preventivă emis în lipsa va avea următorul cuprins:
inculpatului
(5) În vederea executării mandatului
de arestare preventivă, organul de
poliţie poate pătrunde în domiciliul
sau reşedinţa oricărei persoane fizice,
fără învoirea acesteia, precum şi în
sediul oricărei persoane juridice, fără
învoirea reprezentantului legal al

25

falsificare de monede, timbre sau de
alte valori, şantaj, viol, lipsire de
libertate în mod ilegal, evaziune
fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o
infracţiune de corupţie, o infracţiune
săvârşită prin sisteme informatice sau
mijloace de comunicare electronică
sau o altă infracţiune pentru care
legea prevede pedeapsa închisorii de
5 ani ori mai mare şi, pe baza
evaluării gravităţii faptei, a modului
şi a circumstanţelor de comitere a
acesteia, a anturajului şi a mediului
din
care
acesta
provine,
a
antecedentelor penale şi a altor
împrejurări privitoare la persoana
acestuia, se constată că privarea sa
de libertate este necesară pentru
înlăturarea unei stări de pericol
pentru ordinea publică.

„
(5)
În
vederea
executării
mandatului de arestare preventivă,
organul de poliţie poate pătrunde în
domiciliul sau reşedinţa oricărei
persoane
fizice,
fără
învoirea
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acesteia,
dacă
există
indicii
temeinice din care să rezulte
bănuiala rezonabilă că persoana din
mandat se află în domiciliul sau
reşedinţa respectivă.

acesteia, precum şi în sediul oricărei
persoane juridice, fără învoirea
reprezentantului legal al acesteia,
dacă există indicii temeinice că
persoana din mandat se află în
domiciliul sau reşedinţa respective”.

Art. 305 - Începerea urmăririi penale

Alineatul (3) al art. 305 se modifică și
va avea următorul cuprins:

(3) Atunci când există probe din care
să rezulte bănuiala rezonabilă că o
anumită persoană a săvârşit fapta
pentru care s-a început urmărirea
penală şi nu există vreunul dintre
cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1),
organul de urmărire penală dispune ca
urmărirea penală să se efectueze în
continuare faţă de aceasta, care
dobândeşte calitatea de suspect.
Măsura dispusă de organul de
cercetare penală se supune, în termen
de 3 zile, confirmării procurorului care
supraveghează
urmărirea
penală,
organul de cercetare penală fiind
obligat să prezinte acestuia şi dosarul
cauzei.
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Art. 493 - Măsurile preventive
(1) Judecătorul de drepturi şi
libertăţi, în cursul urmăririi penale, la
propunerea procurorului, sau, după
caz,
judecătorul
de
cameră
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„(3) Atunci când există probe din
care să rezulte că o anumită
persoană a săvârşit fapta pentru care
s-a început urmărirea penală şi nu
există
vreunul
dintre
cazurile
prevăzute la art. 16 alin. (1), organul
de urmărire penală dispune ca
urmărirea penală să se efectueze în
continuare faţă de aceasta, care
dobândeşte calitatea de suspect.
Măsura dispusă de organul de
cercetare penală se supune, în
termen de 3 zile, confirmării
procurorului
care
supraveghează
urmărirea
penală,
organul
de
cercetare penală fiind obligat să
prezinte acestuia şi dosarul cauzei”.
Partea introductivă a alineatului (1) al
art. 493 se modifică și va avea
următorul cuprins:

preliminară
ori
instanţa
poate
dispune,
dacă
există
motive
temeinice care justifică suspiciunea
rezonabilă că persoana juridică a
săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală şi numai pentru a se asigura
buna desfăşurare a procesului penal,
una sau mai multe dintre următoarele
măsuri:

„ (1) Judecătorul de drepturi şi
libertăţi, în cursul urmăririi penale,
la propunerea procurorului, sau, după
caz,
judecătorul
de
cameră
preliminară
ori
instanţa
poate
dispune, dacă există probe sau
indicii temeinice că persoana juridică
a săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală şi numai pentru a se asigura
buna desfăşurare a procesului penal,
a) interdicţia iniţierii ori, după caz,
una sau mai multe dintre următoarele
suspendarea procedurii de dizolvare
măsuri (…)”
sau lichidare a persoanei juridice;
b) interdicţia iniţierii ori, după caz,
suspendarea fuziunii, a divizării sau a
reducerii
capitalului
social
al
persoanei juridice, începută anterior
sau în cursul urmăririi penale;
c) interzicerea unor operaţiuni
patrimoniale, susceptibile de a
antrena
diminuarea
activului
patrimonial sau insolvenţa persoanei
juridice;
d) interzicerea încheierii anumitor
acte juridice, stabilite de organul
judiciar;
e) interzicerea desfăşurării
activităţilor de natura celor cu ocazia
cărora a fost comisă infracţiunea.
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