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  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL- x 554/2020 
şi înregistrat cu nr. 4c-13/860 din 15 septembrie 2020. 

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

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Alexandru Badea 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 27 mai2021 
Nr. PL- x 554/2020 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru completareaLegii nr.286/2009 privindCodul penal 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi 
a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, cuProiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr.286/2009 privindCodul penal, trimis cu adresa nr. PL- x 554/2020 şi 
înregistrat cu nr. 4c-13/860 din 15 septembrie 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale dispozițiilor art. 
91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţiloreste Cameră Decizională. 
 Senatul, încalitate de primăCamerăsesizată, a adoptatiniţiativalegislativăînşedinţa din  
8 septembrie 2020. 
 ConsiliulLegislativ a avizatfavorabilinițiativalegislativă cu avizulnr. 736 din 29 iulie  
2020. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 GuvernulRomâniei a transmis un punct de vedereînanul 2021 prin care nu 
susțineadoptareaproiectului de lege. 
 Comisiapentrudrepturileomului, culteșiproblemeleminoritățilornaționale  a 
avizatfavorabilproiectul de lege cu avizulnr. 4c-6/517 din 22 septembrie 2020. 
 Proiectul de lege are ca obiectde reglementarecompletareaLegii nr.286/2009, 
însensulstabiliriiunornoivarianteagravatepentruinfracţiunileprevăzute la art.193 - 
Lovireasaualteviolenţe, la art.224 - Violarea de domiciliuşi la art.371 - 
Tulburareaordiniişiliniştiipublice. PotrivitExpunerii de motive, soluţiile legislative propuse au 
avutînvederefaptulcătrebuie reevaluate criteriile de apreciere a pericolului social generat de 
creştereanumăruluiinfracţiunilor cu violenţăşi a celorcomiseîngruporganizat, 
însensulînăspririipedepselorpentruacest tip de încălcări ale legii 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Consiliului Economic și 



 3 

Social și punctul de vedere al Guvernului în şedinţadesfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 
27 mai 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mircea Ursuța, secretar de stat în 
Ministerul Justiției. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, în conformitate cu legislația în vigoare, 
circumstanțele agravante avute în vedere de inițiativa legislativă reprezintă deja cauze de 
agravare a pedepsei. Comiterea faptei de către trei sau mai multe persoane împreună reprezintă 
o circumstanță agravantă generală, conform art. 77 lit. a) din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal.Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea, sub 
orice formă la un astfel de grup constituie o infracțiune de sine stătătoare, potr ivit art. 367 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. În acest context, s-a apreciat că în cazul în care  o 
persoană va comite fapta de aderare la un grup infracțional organizat, precum și una sau mai 
multe dintre faptele prevăzute la art. 193, 224 sau 371 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, vor fi incidente regulile concursului de infracțiuni, cu efecte de agravare a pedepsei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au hotărât, cu 
majoritatede voturi, să supună plenului Camerei DeputaţilorrespingereaProiectului de Lege 
pentru completareaLegii nr.286/2009 privindCodul penal. 

În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

Mihai AlexandruBadeaLadányiLászló-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 


