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   CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                                   Bucureşti,  3 martie 2020     
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Domnului deputat 
   Nicuşor HALICI 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PLx.54/2020 din 17 februarie 2020, spre dezbatere şi 
avizare, proiectul de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal,  înregistrat cu nr. 4c-6/78 din 
18 februarie 2020. 

Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
În şedinţa din 3 martie 2020, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în conformitate cu prevederile art.61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu 
amendamente admise, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Deputat Daniel VASILE 

 
 
 
Întocmit: consilier parlamentar  Onesia Babeş 
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Conf cu originalul
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE  - PL-x 54/2020 

Nr.
Crt. 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare/Observaţii 

1. Lege 
pentru completarea art.192 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul Penal 

Lege 
pentru completarea art. 91 alin (3) din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 

Amendament de tehnică legislativă. 

2. 
 
 

Articol unic -  Legea nr. 286/2019 
privind Codul Penal din 17 iulie 2009, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 510 
din 24 iulie 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Articol unic - La articolul 91 alineatul (3) 
din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 
2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, după litera c) se introduce o 
nouă literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
„d) infracţiunea prevăzută la art. 192 
alin. (2) a fost săvârşită în condiţiile art. 
335 sau 336.”  
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 

Amendament de tehnică legislativă. 

3. 1. Articolul 192 se completează cu un 
nou alineat, alin. (4) cu următorul 
cuprins: 
„(4)Dacă fapta a fost săvârșită în 
condițiile prevăzute de art. 335 alin. 
(1)-(3) sau de art. 336 alin. (1) - (3), nu 
se poate dispune renunțarea la 
aplicarea pedepsei, amânarea aplicării 
pedepsei sau orice formă de 
suspendare a executării pedepsei.”.

Se elimină. 
 
 
 
 
 
Autor: deputat Daniel Vasile - Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 

S-a reglementat la litera d) a 
articolulului  unic. 
 
 

 


