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BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.286/2009 privind  Codul penal, precum şi  a art.17 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 

preţioase şi pietrelor preţioase în România, transmis cu adresa  nr. PL-x 468 din  

20 noiembrie 2017 şi înregistrată cu nr.4c-11/1113 din 21 noiembrie 2017. 

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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RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind  
Codul penal, precum şi  a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în 

România 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru  modificarea 
Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi  a art.17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi a 
pietrelor preţioase în România, trimis cu adresa nr. PL-x 468 din 20 noiembrie 
2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/1113 din 21 noiembrie 2017. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu avizul nr.224 
din 11 aprilie 2017. 

Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2020 și 2021, 
prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a transmis aviz negativ.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.286/2009, în sensul majorării limitelor pedepselor pentru următoarele 
infracţiuni: neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, 
zădărnicirea combaterii bolilor, infectarea apei, falsificarea sau substituirea de 
alimente ori alte produse, comercializarea de produse alterate. Totodată, se 
propune majorarea pedepsei pentru infracţiunea de falsificare în orice mod a 
mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie sau a mărcilor de certificare prevăzută în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor 
preţioase şi pietrelor preţioase în România. 

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, în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 26 august  2021.  

 



 
 
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice de disciplină și imunități 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților 
respingere proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind  
Codul penal, precum şi  a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România. 

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

         
 
 
 
 

                            PREȘEDINTE,                                      SECRETAR,  
 
                    Mihai  Alexandru Badea                      Ladányi  László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
                  
 

 

 

 

 

 

 
Consilier  parlamentar,                                                                                                                                     
Florica Manole 



 
 


