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PROIECT COD PENAL – AMENDAMENTE DEPUSE LA PARLAMENT 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

TEXT PROIECT AMENDAMENTE PROPUSE 
 

PUNCTUL DE VEDERE AL M.J.L.C. 

Art. 446  Intrarea în vigoare 
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data  

care va fi stabilită în legea pentru punerea  
în aplicare a acestuia.  

(2) În termen de 12 luni de la data 
publicării prezentului cod, Guvernul va 
supune Parlamentului spre adoptare 
proiectul de lege  pentru punerea în 
aplicare a Codului Penal. 

 
 

dl. deputat VICTOR PONTA, PSD + PC 
 

 
 
 
 

M.J.L.C. este de acord cu introducerea 
unei astfel de prevederi, care să abroge legea 
nr. 301/2004 şi Legea nr. 294/2004, însă 
propune reformularea textului, în conformitate 
şi cu punctul de vedere exprimat de Consiliul 
Legislativ (adresa nr. R744/19.06.2009) 

„Art. 446 - Intrarea în vigoare 
  (1) Prezentul cod intră în vigoare la 
data  care va fi stabilită în legea pentru 
punerea  în aplicare a acestuia, cu excepţia 
dispoziţiilor alin.(2) şi (3), care intră în vigoare 
la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, a prezentului cod. 
  (2) Legea nr. 301/2004 – Codul penal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu 
modificările ulterioare şi Legea nr. 294/2004 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, 
cu modificările ulterioare,  se abrogă. 
     (3) În termen de 12 luni de la data 
publicării prezentului cod, Guvernul va supune 
Parlamentului spre adoptare proiectul de lege  
pentru punerea în aplicare a Codului Penal.” 

 



 
 
 
dl. senator IOAN CHELARU, PSD + PC 
dl. senator ATTILA CSEKE, UDMR 
dl. senator TONI GREBLĂ, PSD + PC 
dl. senator ION RUŞEŢ, PD-L 
dl. senator IULIAN URBAN, PD-L 
 

 

 
 
 
 

 



 
Art. 289    Luarea de mită 
  (1) Fapta funcţionarului public care, 
direct sau indirect, pentru sine sau pentru 
altul, pretinde ori primeşte bani sau alte 
foloase care nu i se cuvin, ori acceptă 
promisiunea unor astfel de foloase, în 
legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori 
întârzierea îndeplinirii unui act privitor la 
îndatoririle sale de serviciu, sau în legătură 
cu îndeplinirea unui act contrar acestor 
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de 
la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcţie publică sau 
de a exercita profesia sau activitatea în 
executarea căreia a săvârşit fapta. 
 (2 Fapta prevăzută în alin. (1),  
săvârşită de una dintre persoanele arătate 
în art. 175 alin. (2) constituie infracţiune 
numai când este comisă în legătură cu 
neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui 
act privitor la îndatoririle sale legale  sau în 
legătură cu  efectuarea unui act  contrar 
acestor îndatoriri. 

        (3) Banii, valorile sau orice  alte 
bunuri primite sunt supuse confiscării, iar 
când acestea nu se mai găsesc, se dispune 
confiscarea prin echivalent. 

 

dl. deputat EUGEN NICOLICEA, PSD + PC 
Art. 289    Luarea de mită 
(1) Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, 

pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte 
bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă 
promisiunea unor astfel de foloase, în scopul de a  
îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia 
îndeplinirea unui act ce intra in îndatoririle sale de 
serviciu, sau de a  îndeplini un act contrar acestor 
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 
ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcţie publică sau de a exercita profesia sau 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită de una 
dintre persoanele arătate în art. 175 alin. (2) 
constituie infracţiune numai când este comisă în 
legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii 
unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în 
legătură cu efectuarea unui act contrar acestor 
îndatoriri. 

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost 
săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. 
175, limitele speciale ale pedepsei se reduc la 
jumătate. 

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite 
sunt supuse confiscării, potrivit art.112. 

 
 

 Art. 289    Luarea de mită 
  (1) Fapta funcţionarului public care, 
direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, 
pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care 
nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor 
astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, 
neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui 
act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, sau 
în legătură cu îndeplinirea unui act contrar 
acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare 
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a 
exercita profesia sau activitatea în executarea 
căreia a săvârşit fapta. 

 

 Art. 290  Darea de mită 
  (1) Promisiunea, oferirea sau darea 
de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate 
în art. 289, se pedepsesc cu închisoare de 
la 2  la 7 ani. 
  (2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu 
constituie infracţiune atunci când mituitorul 
a fost constrâns prin orice mijloace de către 

dl. deputat EUGEN NICOLICEA, PSD + PC 
Art. 290  Darea de mită 
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori 

alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se 
pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani. 

(2) Dacă fapta a fost săvârşită în legătură cu o 
altă persoană decât cele arătate în art. 175, limitele 
speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

 Art. 290  Darea de mită 
  (1) Promisiunea, oferirea sau darea de 
bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 
289, se pedepsesc cu închisoare de la 2  la 7 
ani. 
  (2) Fapta prevăzută în alin.(1) nu 
constituie infracţiune atunci când mituitorul a 
fost constrâns prin orice mijloace de către cel 



 
cel care a luat mita. 
  (3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă 
denunţă fapta mai înainte ca organul de 
urmărire penală să fi fost sesizat cu privire 
la aceasta. 
  (4) Banii, valorile sau orice alte 
bunuri se restituie persoanei care le-a dat, 
în cazurile prevăzute în alin. (3) şi (4). 
  (5) Banii, valorile sau orice alte 
bunuri oferite sau date sunt supuse 
confiscării, iar când acestea nu se mai 
găsesc, se dispune confiscarea prin 
echivalent. 
 
          

 

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) şi (2) nu constituie 
infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin 
orice mijloace de către cel care a luat mita. 

(4) Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă 
fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi 
fost sesizat cu privire la acesta. 

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se 
restituie persoanei care le-a dat daca acestea au 
fost date in cazul prevăzut în alin. (3) sau date 
după denunţul prevăzut în (4). 

 (6) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau 
date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se 
mai găsesc se dispune confiscarea prin echivalent. 

 

care a luat mita. 
  (3) Mituitorul nu se pedepseşte dacă 
denunţă fapta mai înainte ca organul de 
urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la 
aceasta. 
  (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri 
date se restituie persoanei care le-a dat, dacă 
acestea au fost date în cazul prevăzut în 
alin.(2) sau date după denunţul prevăzut in 
alin.(3).  
 (5) Banii, valorile sau orice alte oferite 
sau date sunt supuse confiscării, iar când 
acestea nu se mai găsesc, se dispune 
confiscarea prin echivalent. 

 

Art. 291  Traficul de influenţă 
   (1) Pretinderea, primirea ori 
acceptarea promisiunii de bani sau alte 
foloase, direct sau indirect, pentru sine sau 
pentru altul, săvârşită de către o persoană 
care are influenţă sau lasă să se creadă că 
are influenţă asupra unui funcţionar public 
şi care promite că îl va determina pe acesta 
să îndeplinească, să nu îndeplinească, să 
urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui 
act referitor la îndatoririle sale de serviciu 
sau să îndeplinească un act contrar acestor 
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de 
la 2 la 7 ani. 
 (2) Banii, valorile sau orice alte 
bunuri primite sunt supuse confiscării, iar 
când acestea nu se mai găsesc, se dispune 
confiscarea prin echivalent. 
 

dl. deputat EUGEN NICOLICEA, PSD + PC 
Art. 291  Traficul de influenţă 
(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea 

promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau 
indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de 
către o persoană care are influenţă sau lasă să se 
creadă că are influenţă asupra unui funcţionar şi care 
promite că îl va determina pe acesta să 
îndeplinească, să nu îndeplinească ori să întârzie 
îndeplinirea unui act ce intră în  îndatoririle sale de 
serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor 
îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 
5 ani. 

(2) Dacă fapta a fost săvârşită în legătură cu o 
altă persoană decât cele arătate în art. 175, limitele 
speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite 
sunt supuse confiscării, potrivit art.112. 
 
 

          Art. 291  Traficul de influenţă 
   (1) Pretinderea, primirea ori acceptarea 
promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau 
indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită 
de către o persoană care are influenţă sau lasă 
să se creadă că are influenţă asupra unui 
funcţionar public şi care promite că îl va 
determina pe acesta să îndeplinească, să nu 
îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie 
îndeplinirea unui act ce intra in îndatoririle 
sale de serviciu sau să îndeplinească un act 
contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 (2) Banii, valorile sau orice alte bunuri 
primite sunt supuse confiscării, iar când 
acestea nu se mai găsesc, se dispune 
confiscarea prin echivalent. 
 



 
         Art. 292  Cumpărarea de influenţă 
         (1) Promisiunea, oferirea sau darea 
de bani sau alte foloase, direct sau indirect, 
unei persoane care are influenţă sau lasă 
să se creadă că are influenţă asupra unui 
funcţionar public, pentru a-l determina pe 
acesta să îndeplinească, să nu 
îndeplinească ori să întârzie îndeplinirea 
unui act privitor la îndatoririle sale de 
serviciu sau să îndeplinească un act contrar 
acestor îndatoriri, se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi. 
  (2) Făptuitorul nu se pedepseşte 
dacă denunţă fapta mai înainte ca organul 
de urmărire penală să fi fost sesizat cu 
privire la aceasta. 
  (3) Banii, valorile sau orice alte 
bunuri se restituie persoanei care le-a dat 
sau oferit în cazul prevăzut în alin. (3). 
  (4) Banii, valorile sau orice 
alte bunuri date sau oferite sunt supuse 
confiscării, iar dacă acestea nu se mai 
găsesc se dispune confiscarea prin 
echivalent. 

dl. deputat EUGEN NICOLICEA, PSD + PC 
Art. 292  Cumpărarea de influenţă 
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau 

alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care 
are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă 
asupra unui funcţionar, pentru a-l determina pe 
acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească ori să 
întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle 
sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar 
acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 
unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Dacă fapta a fost săvârşită în legătură cu o 
altă persoană decât cele arătate în art. 175, limitele 
speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 

(3) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă 
fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi 
fost sesizat cu privire la aceasta. 

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri se 
restituie persoanei care le-a daca au fost date după 
denunţul prevăzut în (3). 

 (5) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau 
oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu 
se mai găsesc se dispune confiscarea prin 
echivalent. 
 

Art. 292  Cumpărarea de influenţă 
 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de 

bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei 
persoane care are influenţă sau lasă să se 
creadă că are influenţă asupra unui funcţionar 
public, pentru a-l determina pe acesta să 
îndeplinească, să nu îndeplinească, să 
urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act 
ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să 
îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, 
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. 
  (2) Făptuitorul nu se pedepseşte dacă 
denunţă fapta mai înainte ca organul de 
urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la 
aceasta. 
  (3) Banii, valorile sau orice alte bunuri 
se restituie persoanei care le-a dat, dacă au 
fost date după denunţul prevăzut în alin.(2). 
  (4) Banii, valorile sau orice alte bunuri 
date sau oferite sunt supuse confiscării, iar 
dacă acestea nu se mai găsesc se dispune 
confiscarea prin echivalent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
TEXT PROIECT AMENDAMENTE PROPUSE 

 
PUNCTUL DE VEDERE AL M.J.L.C. 

 
Art. 6  Aplicarea legii penale mai 

favorabile după judecarea definitivă a 
cauzei  
     (1)  Când după rămânerea 
definitivă a hotărârii de condamnare şi 
până la executarea completă a pedepsei 
închisorii sau amenzii a intervenit o lege 
care prevede o pedeapsă mai uşoară, 
sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte 
maximul special prevăzut de legea nouă 
pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la 
acest maxim.  

 
dl. deputat EUGEN NICOLICEA, PSD + PC 

Art. 6  Aplicarea legii penale mai favorabile 
după judecarea definitivă a cauzei  

 (1)  Când după rămânerea definitivă a hotărârii 
de condamnare şi până la executarea completă a 
pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege 
care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea 
aplicată se reduce proporţional cu micşorarea 
maximului special pentru infracţiunea săvârşită. 

 

 
Apreciem că nu este cazul unei astfel de 

completări. Din momentul în care se ajunge la 
maximul special al legii noi, nu mai există nicio 
problemă în raport de principiul legalităţii 
pedepsei, aşa încât nu se justifică o atingere 
adusă autorităţii de lucru judecat. 

 

 dl. senator TONI GREBLĂ, PSD + PC 

 

Propunerea dlui senator Toni Greblă a fost 
susţinută şi în cadrul dezbaterilor 
parlamentare. În urma dezbaterilor 
parlamentare, membrii comisiei parlamentare 
au votat prezenta variantă, fără 
amendamentele propuse de către dl. senator. 
 



 

 
 

   Art. 196   Vătămarea corporală din 
culpă 

  (1)  Fapta prevăzută în art. 193 
alin.(2) săvârşită din culpă de către o 
persoană aflată sub influenţa băuturilor 
alcoolice ori a unei substanţe psihoactive 
sau în desfăşurarea unei activităţi ce 
constituie prin ea însăşi infracţiune  se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un 
an sau cu amendă.  

  (2)   Fapta prevăzută în art. 194 
alin.(1) săvârşită din culpă, se pedepseşte 
cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 
amenda. 

  (3)  Când fapta prevăzută în alin. 
(2) a fost săvârşită ca urmare a 
nerespectării dispoziţiilor legale sau a 
măsurilor de prevedere pentru exerciţiul 
unei profesii sau meserii, ori pentru 
efectuarea unei anumite activităţi, 
pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 
ani sau amenda.  

 

dna. deputat LUMINIŢA IORDACHE, PSD + PC Propunerea dnei. Deputat Luminiţa 
Iordache are în vedere infracţiunea de 
vătămare corporală din culpă din Codul penal 
în vigoare, şi nu varianta acestei infracţiuni din 
proiectul noul Cod penal, care are următorul 
cuprins:  

„Art. 196 Vătămarea corporală din culpă 
 (1)  Fapta prevăzută în art. 193 alin.(2) 

săvârşită din culpă de către o persoană aflată 
sub influenţa băuturilor alcoolice ori a unei 
substanţe psihoactive sau în desfăşurarea 
unei activităţi ce constituie prin ea însăşi 
infracţiune  se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la un an sau cu amendă.  

 (2) Fapta prevăzută în art. 194 alin.(1) 
săvârşită din culpă, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. 

 (3)  Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost 
săvârşită ca urmare a nerespectării 
dispoziţiilor legale sau a măsurilor de 
prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau 
meserii, ori pentru efectuarea unei anumite 
activităţi, pedeapsa este închisoarea de la 6 



 
  (4) Dacă urmările prevăzute în alin. 

(1) – (3) s-au produs faţă de două sau mai 
multe persoane, limitele speciale ale 
pedepsei se majorează cu o treime. 

       (5) Dacă nerespectarea dispoziţiilor 
legale ori a măsurilor de prevedere sau 
desfăşurarea activităţii  care a condus la 
comiterea faptelor prevăzute în alin.(1) şi 
(3) constituie prin ea însăşi o infracţiune, 
se aplică regulile privind concursul de 
infracţiuni. 

   (6)  Acţiunea penală se pune în 
mişcare la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate.  
 

 
 

luni la 3 ani sau amenda.  
 (4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1) – 

(3) s-au produs faţă de două sau mai multe 
persoane, limitele speciale ale pedepsei se 
majorează cu o treime. 

  (5) Dacă nerespectarea dispoziţiilor legale 
ori a măsurilor de prevedere sau desfăşurarea 
activităţii  care a condus la comiterea faptelor 
prevăzute în alin.(1) şi (3) constituie prin ea 
însăşi o infracţiune, se aplică regulile privind 
concursul de infracţiuni. 

 (6)  Acţiunea penală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.” 
 

 
 
 


