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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.257 alin.(4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL- 
x 337 din 14 septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/681 din 16 septembrie 2021.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

 

                                                       PREŞEDINTE, 
 

                                                          Mihai  Alexandru Badea 
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RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.257 alin. (4) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de 
Lege pentru modificarea art.257 alin. (4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu 
adresa nr. PL-x 337 din 14 septembrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/681 din 16 septembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data 
de 6 septembrie 2021. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 387 din 31 mai 2021, a avizat favorabil proiectul de 
lege. 

Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat că propuenrea legislativă transmisă spre 
avizare nu face parte din categoria actelor normative ce privesc activitatea autorității judecătorești, în 
interpretarea pe care această sintagmă a primit-o în jurisprudența Curții Constituționale, însă a propus 
a reformulare a alin. (4) al art. 257, care a fost deja însușită de către Senat prin legea adoptată. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați  a avizat  favorabil proiectul de 

lege prin avizul nr. 4c-20/320 din 21 septembrie 2021. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  a avizat 

favorabil proiectul de lege, prin avizul cu 4c-6/665 din 21 septembrie 2021. 
Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susține adoptarea proiectului de 

lele cu observații și propuneri. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(4) al art.257 din Legea 

nr.286/2009, în sensul stabilirii drept variantă agravată a infracţiunii de ultraj a săvârşirii faptelor 
prevăzute la art.257 alin.(1)-(3) asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu 
sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului 
Legislativ, avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere al Guvernului României și  
avizul Consiliului Economic și Social în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online)  din 27 
octombrie 2021.  
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 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, secretar de  stat în 
Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege 
pentru modificarea art.257 alin. (4) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu amendamentul 
admis redat în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
  
 
 
                      
                             PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
                     Mihai Alexandru Badea                                Ladányi László-Zsolt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef serviciu,  
Paul Șerban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Legea nr. 286/2009 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea art.257 
alin.(4) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic.- La articolul 257 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, alineatul (4) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat  

3. (4) Faptele prevăzute în alin. (1)-(3), 
comise asupra unui poliţist sau 
jandarm, aflat în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu sau în legătură 
cu exercitarea acestor atribuţii, se 
sancţionează cu pedeapsa prevăzută 
de lege pentru acea infracţiune, ale 
cărei limite se majorează cu jumătate. 
 
 
 
 
 

„(4) Faptele prevăzute la alin.(l) - (3), 
comise asupra unui polițist sau 
jandarm, aflat în exercitarea 
atribuțiilor de serviciu sau în 
legătură cu exercitarea acestor 
atribuții, precum și asupra 
personalului silvic învestit cu 
exercițiul autorității publice, aflat în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau 
în legătură cu exercitarea acestor 
atribuții, se sancționează cu pedeapsa 
prevăzută de lege pentru acea 
infracțiune, ale cărei limite se 
majorează cu jumătate.” 
 

„(4) Faptele prevăzute la alin.(l) - (3), 
comise asupra unui polițist sau 
jandarm, precum și asupra 
personalului silvic învestit cu 
exercițiul autorității publice, aflați în 
exercitarea atribuțiilor de serviciu sau 
în legătură cu exercitarea acestor 
atribuții, se sancționează cu pedeapsa 
prevăzută de lege pentru acea 
infracțiune, ale cărei limite se 
majorează cu jumătate.” 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
Evitarea 
repetiției. 

 


