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                    PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                           CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 3 noiembrie 2021 
             Nr.  PL-x  409/2015 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
adresa nr. PL- x 409 din 13 mai 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-11/687 din 14 mai 2015. 

     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, 3 noiembrie 2021 
                         Nr. PL- x 409/2015 

 
RAPORT SUPLIMENTAR 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 

penal, precum și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 
 
 
 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 modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, trimis cu adresa nr. PL-x 409  din 13 mai 2015 şi  
înregistrat cu nr. 4c-11/687  din 14 mai 2015. 

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 11 mai 
2015. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 154 din 17 februarie 2015, a avizat favorabil inițiativa 
legislativă, cu observații și propuneri.  
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2017 și 2021 prin care nu 
susține adoptarea proiectului de lege, întrucât prevederile cuprinse în forma inițială a proiectului de lege 
au rămas fără obiect deoarece acestea au intrat deja în vigoare prin preluarea lor în cadrul Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 18/2016. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat 
favorabil inițiativa legislativă, prin avizul nr. 4c-5/349 din 19 mai 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea transpunerii Directivei 2011/93/UE 
a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a 
exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei – cadru 2004/68/JAI, 
precum și a Directivei 2012/13/UE a Parlamentului E uropean și a Consiliului privind dreptul la 
informare în cadrul procedurilor penale, propunând modificarea și completarea Codului penal și a 
Codului de procedură penală, fie prin introducerea unor noi incriminări, fie prin adaptarea celor 
existente.  

 În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctele de vedere ale 
Guvernului şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din  26 
august 2021.  

La dezbateri, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
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La dezbaterile Comisiei a participat online, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, secretar 
de stat în Ministerul Justiției. 

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că intervențiile legislative cuprinse în forma inițială a 
proiectului de lege au rămas fără obiect deoarece acestea au intrat deja în vigoare prin preluarea lor în 
cadrul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  Proiectului de Lege 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală. 

În ședința de vot final a Camerei Deputaților din data de 13 octombrie 2021, la votarea 
inițiativei legislative, nu a fost întrunita majoritatea calificată pentru respingere, respectiv nu a 
întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea propunerii de respingere formulate de 
comisie. 

Inițiativa legislativă a fost transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru 
întocmirea unui nou raport. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă retrimisă comisiei, expunerea de motive, 
punctele de vedere ale Guvernului şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt 
(fizic/online) din 3 noiembrie 2021, menținându -se motivele și soluția de respin gere a proiectului de 
lege. 

La dezbaterile Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, secretar de stat în 
Ministerul Justiției, iar online doamna Corina Alina Corbu, președinte al Înaltei Curți de Casație și 
Justiție, doamna Mădălina Scarlat, procuror șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție și Andreea 
Uzlău reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii. 

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 și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală. 

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

                      
                        PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
     
                Mihai Alexandru Badea                                 Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 

Șef serviciu,  
Paul Şerban 


