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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Codului Penal
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea Codului Penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 702 din 22 noiembrie 2010 şi
înregistrată cu nr. 31/1071 din 24 noiembrie 2010.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în
şedinţa din 16 noiembrie 2010.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a
avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 25/758 din 15 decembrie
2010.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92
alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 147 din
Codul penal, în sensul includerii în sfera noţiunii de funcţionar a oricărei persoane aflate
în relaţii contractuale cu instituţii publice, servicii publice, autorităţi publice.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 636 din 20 mai 2010, a avizat negativ
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1884 din 16 iulie 2010, nu
susţine adoptarea iniţiativei legislative.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive,
avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului, în şedinţa din 15
februarie 2011.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în calitate de invitaţi, din partea
Ministerului Justiţiei, doamna Lidia Barac - secretar de stat şi doamna Viorica Matei –
consilier juridic.
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La dezbateri au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei
juridice, de disciplină şi imunităţi.
Ca urmare a discuţiilor din Comisie s-a constatat că soluţia propusă prin iniţiativa
legislativă nu este corectă, întrucât persoana aflată în relaţii contractuale de muncă cu
instituţii publice, servicii publice, autorităţi publice intră, din punct de vedere al legii
penale, în categoria funcţionarilor publici, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul
penal. Potrivit acestei din urmă norme, funcţionarul public, în înţelesul legii penale, este
orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost
investită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre
cele la care se referă art. 145, respectiv al unei autorităţi publice, al unei instituţii publice
sau al unei instituţii ori al unei persoane juridice de interes public. În cazul infracţiunilor,
pentru definirea noţiunilor de funcţionar public sau de funcţionar, aşa cum s-a pronunţat şi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în Decizia nr. 1489/2004, sunt aplicabile prevederile
art. 147 din Codul penal, şi nu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici. Prin urmare, persoanele a căror protejare se urmăreşte potrivit
Expunerii de motive, prin prezenta iniţiativă legislativă, respectiv personalul angajat cu
contract individual de muncă în cadrul instituţiilor publice, reprezintă şi în prezent, din
punct de vedere al legii penale, funcţionari publici.
De asemenea, din redactarea propusă pentru art. 147 alin. 2, reiese că ar intra în
categoria funcţionarilor, în înţelesul legii penale şi alte persoane decât cele care
îndeplinesc o însărcinare în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. 145,
respectiv persoanele care, aflate în relaţii contractuale cu aceste unităţi, sunt, de fapt
beneficiari ai anumitor servicii publice, soluţie legislativă ce nu poate fi acceptată.
Faţă de cele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii
legislative pentru modificarea şi completarea Codului Penal.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
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