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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 3 decembrie 2014 
                   Nr. Pl- x 178/2014 

 
RAPORT 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea  Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă  pentru modificarea Legii nr. 
286/2009 – Codul Penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 178 din 7 aprilie 2014 şi  înregistrată cu nr. 
4c-11/421  din 8 aprilie 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 respins propunerea legislativă  în şedinţa 
din 1 aprilie 2014.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat  negativ  propunerea legislativă. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1334 din 4 decembrie 2013, a avizat favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 2259 din 25 noiembrie 2013 
prin care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: completarea art. 218 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal, în sensul prevederii unei pedepse agravate în cazul săvâr�irii 
violului de către o persoană care a mai comis anterior o infrac�iune de viol 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României şi  avizul Consiliului Legislativ 
în şedinţa din 3 decembrie 2014.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 Cu ocazia dezbaterilor, s-au constatat următoarele: pentru comiterea unei infrac�iuni de 
viol de către o persoană care a mai comis o astfel de infrac�iune anterior există, conform 
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legisla�iei în vigoare, precum �i conform noului Cod penal, un regim sanc�ionator agravat, 
prin aplicarea regimului juridic al recidivei. În acest sens, potrivit art. 43 alin. (5) din noul Cod 
penal, privind pedeapsa în caz de recidivă, “ dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată 
sau considerată ca executată se săvâr�e�te o nouă infrac�iune în stare de recidivă, limitele 
speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infrac�iune se majorează cu jumătate. În 
acest context   s-a apreciat că nu este necesară aplicarea unei circumstan�e agravante care să 
valorifice aceea�i împrejurare, �i anume comiterea faptei în stare de recidivă.  “ 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative  pentru modificarea  Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal. 

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

                      
                     PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 

 
               Bogdan Liviu CIUCĂ                               Sorin Constantin STRAGEA                         
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