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               PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                                   CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 20 mai 2021 
             Nr.  PL-x  459/2018/2019 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimis 
cu adresa nr. PL- x 459/2018/2019.  

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

 
 

 

                                                        PREŞEDINTE, 
 

                                                           Mihai  Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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                                   PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                       CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 20 mai 2021 
                   PL- x 459/2018/2019 
                   

 
RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal 

 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului 1 al 
articolului 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 
459/2018/2019. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în data de 5 
septembrie 2018, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III – a din Constituția României, republicată 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 157 din 2 martie 2018, a avizat negativ proiectul de 
lege. 
 Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat, în anul 2018, că nu poate fi exprimat un 
aviz în termenul solicitat la acel moment, întrucât nu exista posibilitatea unei consultări reale a 
instanțelor și parchetelor cu privire la aspectele vizate propunerea legislativă, împreună cu alte 
inițiative legislative referitoare la domeniul penal și procesual penal, inițiativele legislative 
aflându-se  la acel moment în portofoliul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și a 
Senatului pentru sistematizarea, unificarea  și asigurarea stabilității legislative  în domeniul 
justiției. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere cu nr. 91/2020 și 2957/2021 prin 
care nu susține adoptarea proiectului de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) al art.175 din Legea 
nr.286/2009, în sensul excluderii din sfera noţiunii de funcţionar public a persoanelor care au 
fost alese în funcţii de demnitate publică, precum şi a celor care exercită o funcţie de demnitate 
publică de orice natură. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
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expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și punctele de vedere ale Guvernului 
României în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online)  din 20 mai 2021.  
 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 Mircea Ursuța, secretar de stat în 
Ministerul Justiției. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că statutul juridic privilegiat creat persoanelor care 
ocupă funcţiile alese exceptate de la dispoziţiile art.175 din Codul penal contravine prevederilor 
art. 11 alin. (l) din Constituţie potrivit cărora „Statul român se obligă să îndeplinească întocmai 
şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte.” Statutul juridic distinct, 
privilegiat, sub aspectul răspunderii penale, contravine principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor 
consacrat de art. 16 alin. (l) din Constituţie, potrivit căruia „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fară discriminări”. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege 
pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. 

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

 
 
                      

                         PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
 
                 Mihai Alexandru Badea                                       Ladányi László-Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 


