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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 

 

               Bucureşti, 11 februarie 2014 
                Nr. PL- x 12/2014 

 
RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege pentru abrogarea art. 276 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 abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul Penal,  trimis cu adresa nr. PL-x 12 din 4 februarie 2014 şi  înregistrat cu nr. 4c-
11/48  din 4 februarie 2014. 

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în 
şedinţa din 4 februarie 2014.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a transmis un aviz favorabil, cu nr. 4c-5/38 din 6 februarie 2014. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abrogarea art. 276 - Presiuni 
asupra justiţiei - din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1348 din 9 decembrie 2013, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 
 Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un punct de vedere cu nr. 
26020/1154/2013 din 10 februarie 2014 prin care se precizează importanţa art. 276 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal. Prin acest punct de vedere se apreciază că textul 
legal în vigoare propus spre abrogare are în vedere doar declaraţiile publice nereale 
făcute cu scopul de a le influenţa sau intimida, ceea ce echivalează cu o distorsionare a 
realităţii, operată cu rea-credinţă, care, astfel cum a stabilit Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, depăşeşte limitele criticii acceptabile. 
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 În acest  sens s-a apreciat că din analiza textului art. 276 din Noul Cod Penal nu 
rezultă nicio interdicţie de a spune adevărul, de a reclama un abuz, în interes public, 
legitim, ci este o dispoziţie legală care se opune declaraţiilor publice neadevărate, făcute 
cu rea-credinţă. În consecinţă, Consiliul Superior al Magistraturii consideră că infraţiunea 
prevăzută la art. 276 încă din anul 2009 impune menţinerea acesteia în vigoare dată fiind 
necesitatea independenţei şi imparţialităţii magistratului. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 179/DPSG din 3 
februarie 2014, prin care susţine adoptarea propunerii legislative.  
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului României şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 
11 februarie 2014.  
           La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Ovidiu Puţura, 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
Penal, în forma adoptată de Senat.            

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
  

                      
                     VICEPREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 

 
          Ciprian Nicolae NICA                    Theodor-Cătălin NICOLESCU                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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