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Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 848 din 17 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusa, la nivel central, de Directia cazier judiciar, statistica si

evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane."
2. La articolul I, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. La articolul 9, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
«b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, a masurilor de siguranta si

educative, liberarea conditionata si revocarea acesteia, sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii
stabilite conform Coduluipenal, achitarea amenzii penale;

e) hotararile definitive care impun rectificari in cazierul judiciar;»".
3. La articolul I punctul 13, litera e) a alineatului (1) al articolului 131 se modifica si va avea urmatorul

cuprins:
"e) au fost dizolvate si radiate si au trecut 10 ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;".
4. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul cand in cazierul judiciar al persoanelor prevazute la alin. (1) exista si alte mentiuni, se sterg

numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta."
5. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie pot cere, de

asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectueaza verificari specifice."
6. La articolul I, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu urmatorul cuprins:
"151. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
«(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisa organelor judiciare se ataseaza informatiile referitoare la

sanctiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal si masurile preventive sau pedepsele
dispuse de organele judiciare, inregistrate conform art. 6 alin. (2).»"

7. La articolul I punctul 18, dupa alineatul (5) al articolului 201 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu
urmatorul cuprins:

"(6) La copia de pe cazierul judiciar solicitata de autoritatile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii
Europene se ataseaza si informatiile referitoare la masurile preventive sau pedepsele dispuse de organele
competente din statele membre si inregistrate conform art. 6 alin. (2)."

8. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot obtine propriul certificat de cazier judiciar in conditiile

stabilite la art. 211-214."
9. La articolul I punctul 21, alineatul (2) al articolului 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivata, se depune de catre persoana juridica prin

reprezentant legal, care trebuie sa isi dovedeasca calitatea, la unitatea de politie pe raza careia isi are sediul
social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridica."

10. La articolul I punctul 21, alineatul (3) al articolului 211 se abroga.
11. La articolul I punctul 21, alineatul (4) al articolului 211 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se

elibereaza in cel mult 3 zile de la data solicitarii."
12. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 213 se modifica si va avea urmatorul cuprins:



"Art. 213. - (1) Pentru obtinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii
Europene, persoana fizica adreseaza o cerere in acest sens Directiei cazier judiciar, statistica si evidente
operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane."

13. La articolul I, punctul 22 se abroga.
14. La articolul I, dupa punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 23, cu urmatorul cuprins:
"23. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 25. - Pana la realizarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar,

structurile de politie isi desfasoara activitatea de cazier judiciar conform sistemului in vigoare.»"
Art. II. - Prezenta lege transpune Decizia 2005/876/JAI a Consiliului din 21 noiembrie 2005 privind

schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE)
nr. 322 din 9 decembrie 2005.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.
76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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