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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 5.12.2001
Nr. 400

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind   modificarea şi completarea Codului penal,

a Codului de procedură penală şi a unor legi speciale.

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind   modificarea şi completarea Codului penal,  a Codului de procedură penală şi a
unor legi speciale, trimis  cu adresa nr.400 din  4 septembrie 2001, înregistrat sub nr.960/XVIII/11 din  4 septembrie 2001.

Proiectul de lege  a fost dezbătut şi adoptat de Senat, cu respectarea prevederilor art.74 alin. (1) din Constituţia României,  în
şedinţa din  28 iunie  2001.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr.151 din 21  februarie 2001.
La comisie au fost depuse în termen şi înregistrate amendamente formulate de deputaţii Emil Boc � Grupul parlamentar al P.D.,

Cornel Bădoiu � Grupul parlamentar al P.S.D.,  precum şi unele propuneri formulate de Ministerul Justiţiei, însuşite şi susţinute ca amendamente
de domnul deputat Ionel Olteanu.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au dezbătut proiectul  de lege şi
amendamentele formulate în şedinţele din zilele de 6 noiembrie şi  5 decembrie 2001, în prezenţa reprezentanţilor Ministerului Justiţiei.

La discutarea articolelor asupra cărora s-au depus amendamente,  în scris, ori s-au formulat amendamente orale au luat cuvântul
pentru a-şi exprima punctele de vedere, autorii amendamentelor, ceilalţi membri ai comisiei, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei.

După dezbateri, cu majoritate de voturi, s-a hotărât, ca proiectul de Lege privind  modificarea şi completarea Codului penal,  a
Codului de procedură penală şi a unor legi speciale,  să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu amendamente
admise, astfel cum rezultă din anexa nr.1 şi cu amendamente respinse, astfel cum rezultă din anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul
raport.

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE :

Nr.
Crt.

Articolul
 (text iniţial)

Text adopatat de comisie
( autorul amendamentului)

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.      Art.1. � Codul penal al României, republicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din
16 aprilie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
  1. La articolul 44, după alineatul 2 se
introduce un nou alineat, alin.21, cu următorul
cuprins:
     �Se consideră că este în legitimă apărare, până
la proba contrarie, şi acela care săvârşeşte fapta
pentru  a respinge pătrunderea fără drept a unei
persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin
alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere,
dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea�.

     Art.1. � Codul penal al României, republicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
     1. La articolul 44, după alineatul 2 se
introduce un nou alineat, alin.21, cu
următorul cuprins:
     �Se prezumă că este în legitimă apărare, şi
acela care săvârşeşte fapta pentru  a respinge
pătrunderea fără drept a unei persoane prin
violenţă, viclenie, efracţie sau prin alte
asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere,
dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de
acestea�.

     Autorul amendamentului: Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi.

     Pentru utilizarea unui termen
juridic consacrat



3

0. 1. 2. 3.
2.      6. La art.184, alineatele 1 şi 2 vor avea

următorul cuprins:
     �Fapta prevăzuttă în art. 180 alin.3 şi 4, care a
pricinuit o vătămare ce necesită pentru vindecare
îngrijiri  medicale mai mari de 10 zile, precum şi
cea prevăzută la art.181,  săvârşite din culpă se
pedepsesc cu închisoare de la o lună la  3 luni sau
cu amendă�.
     Dacă fapta a avut vreuna din urmările
prevăzute în art.182 alin.1 sau 2, pedepsea este
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda�.

     6. La art.184, alineatele 1 şi 2 vor avea
următorul cuprins:
     �Fapta prevăzuttă în art. 180 alin.2 şi 21,
care a pricinuit o vătămare ce necesită pentru
vindecare îngrijiri  medicale mai mari de 10
zile, precum şi cea prevăzută la art.181,
săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare
de la o lună la  3 luni sau cu amendă.
     Dacă fapta a avut vreuna din urmările
prevăzute în art.182 alin.1 sau 2, pedepsea este
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda�.

     Autorul amendamentului: Comisia juridică,
de disciplină şi imunităţi.

     Se înlocuieşte �art.180 alin.3
şi 4� cu � art.180 alin.2 şi 21�,
corectura fiind necesară pentru
corelare cu prevederile Codului
penal astfel cum a fost modificat
şi completat prin Legea
nr.197/2000,  publicată în
Monitorul Oficial nr.568 din
15.11.2000.

3. 18. Articolul 329 va avea  următorul cuprins: 18. Articolul 329 va avea  următorul cuprins:
�Proxene-
tismul

Art. 329. � Îndemnul ori înlesnirea
practicării  prostituţiei sau tragerea
de foloase de pe urma practicării
prostituţiei de către o persoană se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7
ani şi cu interzicerea unor drepturi.

�Proxene-
tismul

Art. 329. � Îndemnul ori înlesnirea
practicării  prostituţiei sau tragerea
de foloase de pe urma practicării
prostituţiei de către o persoană se
pedepseşte cu închisoarea de la 2
la 7 ani şi cu interzicerea unor
drepturi.

Se elimină alineatul  2 introdus în
textul adoptat de Senat pentru a se
evita paralelismul,  întrucât
această reglementare se regăseşte
în Legea nr.678/2001 privind
prevenirea şi combaterea traficului
de persoane.
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0. 1. 2. 3.

     Recrutarea unei persoane
pentru prostituţie ori traficul de
persoane în acest scop, precum şi
constrângerea la prostituţie se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la
10 ani şi  interzicerea unor
drepturi.
     Dacă fapta prevăzută în alin. 1
sau 2 este săvârşită faţă de un minor
sau prezintă un alt caracter grav
pedeapsa este închisoarea de la 5 la
15 ani şi interzicerea unor drepturi.
     Banii, valorile  sau orice alte
bunuri care au servit sau  au fost
destinate să servească, direct sau
indirect, la comiterea  infracţiunii
prevăzute la alin.1, 2 şi 3 şi cele care
au fost dobândite prin săvârşirea
acesteia se confiscă, iar dacă acestea
nu se găsesc, condamnatul este
obligat la plata echivalentului lor în
bani.
     Tentativa se pedepseşte.

      Dacă fapta prevăzută în alin. 1
este săvârşită faţă de un minor sau
prezintă un alt caracter grav
pedeapsa este închisoarea de la 5
la 15 ani şi interzicerea unor
drepturi.
     Banii, valorile  sau orice alte
bunuri care au servit sau  au fost
destinate să servească, direct sau
indirect, la comiterea  infracţiunii
prevăzute la alin.1 şi 2  şi cele
care au fost dobândite prin
săvârşirea acesteia se confiscă, iar
dacă acestea nu se găsesc,
condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor în bani.
     Tentativa se pedepseşte.

     Autorul amendamentului:
Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi.

      Pentru corelarea textului,
având în vedere că  alin.2 a fost
eliminat.

     Pentru corelarea textului,
având în vedere că  alin.2 a fost
eliminat.
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0. 1. 2. 3.
4. Art.II. � Codul de  procedură penală al României,

republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.78 din 30 aprilie  1997, cu modificările
şi completările ulterioare,  se modifică şi se
completează  după cum urmează:

1. La articolul 27,  punctul 1, litera a) va
avea următorul cuprins:

Art.II. � Codul de  procedură penală al
României, republicat în Monitorul Oficial al
României,  Partea I, nr.78 din 30 aprilie  1997,
cu modificările şi completările ulterioare,  se
modifică şi se completează  după cum urmează:

1. La art 27 pct.1 � se elimină lit.a)

     Se elimină acest text, întrucât
modificările  propuse prin
proiectul de lege au fost introduse
în Codul penal prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.207/2000
aprobată prin Legea nr.456/2001.

� a) infracţiunile prevăzute în Codul penal în
art.174-177, art.179, art.189 alin.3, 4 şi 5,
art.190, art.212, art.218, art.238, art.252,
art.254, art.255, art.257, art.266 � 270, art.273 �
276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată,
art.2791,  art.298, art.312 şi art.317, precum şi
infracţiunea de contrabandă, dacă a avut ca
obiect arme, muniţii sau meterii explozive sau
radioactive;�

     Autorul amendamentului: deputat Ionel
Olteanu.

5.

0.

     6. La articolul 209, alineatul 3 va avea
următorul cuprins:
     � Urmărirea penală se efectuează , în mod
obligatoriu, de către procuror, în cazul
infracţiunilor prevăzute în art. 155-173, art.174-
177, art.179, art.189 alin.3, 4 şi 5, art.190, art.191,
art.211 alin.4, art.212, art.236, art.2361, art.238,
art.239, art.2391, art.250, art.252, art.254, art.255,
art.257,  art.265, art.266, art.267, art.2671, art.268,
art.273-276, art.2791, art.280, art.2801, art.3022,

1.

     6. La articolul 209, alineatul 3 va avea
următorul cuprins:
     � Urmărirea penală se efectuează , în mod
obligatoriu, de către procuror, în cazul
infracţiunilor prevăzute în art. 155-173, art.174-
177, art.179, art.189 alin.3, 4 şi 5, art.190,
art.191, art.211 alin.4, art.212, art.236, art.2361,
art.238, art.239, art.2391, art.250, art.252,
art.254, art.255, art.257,  art.265, art.266,
art.267, art.2671, art.268, art.273-276, art.2791,

2.

     Se completează textul art.209
alin.3  din Codul de procedură
penală cu art.27 pct.1 lit. d)
pentru corelare cu modificările
aduse Codului penal prin
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.207/2000, aprobată
prin Legea nr.456/2001,  în care
se prevede că este de competenţa
obligatorie a procurorului şi

3.
art.317 şi art.356-361 din Codul penal, în cazul art.280, art.2801, art.3022, art.317 şi art.356-361 urmărirea infracţiunilor prevăzute
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infracţiunilor arătate în art.26 pct.2 lit.a), art.27
pct.1 lit.b) şi c), art.281 pct.1 lit.b) şi c), art.282

pct.1 lit.b) şi art.29 pct.1 din acest Cod, precum şi
în cazul  infracţiunilor împotriva protecţiei
muncii.�

din Codul penal, în cazul infracţiunilor arătate
în art.26 pct.2 lit.a), art.27 pct.1 lit.b),  c) şi d)
art.281 pct.1 lit.b) şi c), art.282 pct.1 lit.b) şi
art.29 pct.1 din acest Cod, precum şi în cazul
infracţiunilor împotriva protecţiei muncii.�

     Autorul amendamentului: deputat Ionel
Olteanu.

la acest articol.

Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE:

Nr.
Crt. Articolul

(text iniţial)
Amendament propus
şi autorul acestuia

Motivare
1. Argumente pentru
susţinerea amendamentului.

2. Argumente pentru
respingerea amendamentului.

0. 1. 2. 3.
1.

0.

     Art.1. � Codul penal al României, republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din
16 aprilie 1997, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:

1. 2.

     1. Se consideră că actuala
prevedere din Codul penal este
suficientă pentru reglementarea
legitimei apărări.

3.
1. La articolul 44, după alineatul 2 se Alineatul 21 � Se elimină.      2. Textul din proiectul de lege,
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introduce un nou alineat, alin.21, cu următorul
cuprins:
     �Se consideră că este în legitimă apărare, până
la proba contrarie, şi acela care săvârşeşte fapta
pentru  a respinge pătrunderea fără drept a unei
persoane prin violenţă, viclenie, efracţie sau prin
alte asemenea mijloace, într-o locuinţă, încăpere,
dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea�.

Autorul amendamentului: deputat  Lucian
Augustin Bolcaş.

astfel cum a fost amendat de
Comisia juridică,  este justificat
de necesitatea asigurării unei
protecţii şi asupra dreptului de
proprietate, având în vedere
prevederile constituţionale
referitoare la  regimul proprietăţii
private a persoanei fizice.

2.

0.

     7. La articolul 184, după alineatul 4 se
introduce un nou alineat, alin.41, cu următorul
cuprins:
     � Dacă faptele prevăzute în alin.3 şi 4 sunt
săvârşite de către o persoană care se află în stare
de ebrietate, pedeapsa este închisoarea de la  unu
la 3 ani,  în cazul alin.3, şi  închisoarea de la unu
la 5 ani, în cazul alin.4.�

1.

     Alineat 41 � Se elimină.

     Autorul amendamentului: deputat Cornel
Bădoiu.

2.

1. Nu este necesară
introducerea acestui  text. Dacă se
consideră starea de ebrietate
agravantă,  judecătorul poate face
aplicarea prevederilor art.75 din
Codul penal.

2.  S-a urmărit introducerea
unei agravante specifice pentru
infracţiunea prevăzută de art.184
din Codul penal, deoarece
articolul 75 din Codul penal
reglementează ca agravantă numai
beţia anume provocată şi nu starea
ebrietate prevăzută în  alin.41

adăugat la  textul iniţial.

3.
3.      8. Articolul 189 va avea următorul cuprins: 8. Articolul 189 va avea următorul cuprins:
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0.

�Lipsirea
de
libertate în
mod ilegal

Art.189. � Lipsirea de libertate a unei
persoane se pedepseşte cu închisoare
de la 3 la 10 ani.
     În cazul în care fapta este
săvârşită  prin simularea de calităţi
oficiale,  prin răpire de o persoană
înarmată,  de două sau mai multe
persoane împreună sau dacă în
schimbul eliberării se cere un folos
material sau orice alt avantaj,
precum şi în cazul în care victima
este minoră sau este supusă unor
suferinţe ori sănătatea sau viaţa îi
este pusă în pericol, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 15 ani.
     Cu pedeapsa închisorii de la 7
ani la 15 ani se sancţionează şi
lipsirea  de libertate a unei
persoane săvârşită în scopul de a o
obliga la practicarea prostituţiei.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�

1.

�Lipsirea
de
libertate în
mod ilegal

Art.189. � Lipsirea de libertate a
unei persoane se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 10 ani.
     În cazul în care fapta este
săvârşită  prin simularea de calităţi
oficiale,  prin răpire, de o persoană
înarmată,  de două sau mai multe
persoane împreună, dacă în
schimbul eliberării se cere un folos
material sau orice alt avantaj, sau
dacă este săvârşită în scopul de a
obliga la practicarea prostituţiei,
precum şi în cazul în care victima
este minoră sau este supusă unor
suferinţe ori sănătatea sau viaţa îi
este pusă în pericol, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 15 ani.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�
      Autorul amendamentului:
domnul deputat Székely Ervin
Zoltan.

2.

1. Se propune modificarea
alin.2 prin introducerea unor
prevederi din alin.3, având în
vedere că  sancţionarea faptei de
lipsire de libertate a unor persoane
în scopul de a le obliga la
practicarea prostituţiei,  se impune
datorită  frecvenţei şi gravităţii
acesteia.

2. Se menţine formularea din
proiectul de lege,  din
considerente de tehnică
legislativă, precum şi pentru
fluenţa şi claritatea textului.

3.

4.     8. Articolul 189 va avea următorul cuprins:
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�Lipsirea
de
libertate în
mod ilegal

Art.189. � Lipsirea de libertate a unei
persoane se pedepseşte cu închisoare
de la 3 la 10 ani.
     În cazul în care fapta este
săvârşită  prin simularea de calităţi
oficiale,  prin răpire de o persoană
înarmată,  de două sau mai multe
persoane împreună sau dacă în
schimbul eliberării se cere un folos
material sau orice alt avantaj,
precum şi în cazul în care victima
este minoră sau este supusă unor
suferinţe ori sănătatea sau viaţa îi
este pusă în pericol, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 15 ani.
     Cu pedeapsa închisorii de la 7
ani la 15 ani se sancţionează şi
lipsirea  de libertate a unei
persoane săvârşită în scopul de a o
obliga la practicarea prostituţiei.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�

8. - Se propune ca prevederile alin.3 al
art.189 să fie mutate la  art. 329 alin.3.

     Autorul amendamentului: deputat Emil
BOC.

1. Autorul amendamentului
propune  mutarea  reglemetării
prevăzute în alin.3 al acestui
articol la  art.329, întrucât ambele
articole vizează sancţionarea
prostituţiei.
     2. Se menţine textul din
proiectul de lege, având în vedere
că libertatea individuală este un
drept fundamental al cetăţeanului,
recunoscut de Constituţie şi
apărarea acestui drept este
reglementată în mod distinct de
art.189 Cod penal.

0. 1. 2. 3.

5. 10. La articolul 211, alineatul 2 va avea
următorul cuprins:

      10. � Se elimină.
     1. Se propune eliminarea
pct.10 şi pct.11 din  proiectul de
lege,  considerând că scindarea
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     �Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:
a) de o persoană mascată, deghizată sau

travestită;
b) în timpul nopţii;
c) într-un loc public sau într-un mijloc de

transport, se pedepseşte cu închisoare de la
5 la 20 de ani.�       Autorul amendamentului: deputat Emil Boc.

actualului art. 211 alin.2 din
Codul penal în două alineate,
alin.2 şi alin 21,  are un efect pur
propagandistic, deoarece nu se
modifică decât minimul special al
pedepsei numai pentru unele
împrejurări în care se produce
fapta încriminată.
     2. Se menţine textul  din
proiectul de lege, având în vedere
că împrejurările în care este
săvârşită fapta sunt de gravitate
diferită şi se impune gruparea
acestora pentru aplicarea unui
regim sancţionator distinct.

6.

0.

11. La art. 211, după alineatul 2 se introduce
un nou alineat, alin.21 cu următorul cuprins:
     �Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani,
dacă tâlhăria a fost săvârşită:

a) de două sau mai multe persoane împreună;
b) de o persoană având asupra sa o armă, o

substanţă narcotică ori paralizantă;

1.

11. � Se elimină.

2.

1. Se propune eliminarea
pct.10 şi pct.11 din  proiectul de
lege,  considerând că scindarea
actualului art. 211 alin.2 din
Codul penal în două alineate,
alin.2 şi alin 21,  are un efect pur
propagandistic, deoarece nu se
modifică decât minimul special al
3.

c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale
acesteia;

d) în timpul unei calamităţi;

 pedepsei numai pentru unele
împrejurări în care se produce
fapta încriminată.
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e) a avut vreuna din urmările arătate în
art.182.�

      Autorul amendamentului: deputat Emil Boc.

2. Se menţine textul  din
proiectul de lege, având în vedere
că împrejurările în care este
săvârşită fapta sunt de gravitate
diferită şi se impune gruparea
acestora pentru aplicarea unui
regim sancţionator distinct.

7.      17. Articolul 321 va avea următorul cuprins: 17. Articolul 321 va avea următorul cuprins:
�Ultrajul
contra
bunelor
moravuri
şi
tulburarea
ordinii şi
liniştii
publice

Art.321. � Fapta persoanei care, în
public, săvârşeşte acte sau gesturi,
proferează cuvinte ori expresii, sau
se dedă la  orice alte manifestări prin
care se aduce atingere bunelor
moravuri sau se produce scandal
public  ori se tulbură, în alt mod,
liniştea şi ordinea publică, se
pedepseşte cu închisoare de la  6 luni
la 3 ani sau cu amendă.
     Dacă prin fapta prevăzută în
alin.1 s-a tulburat grav liniştea şi
ordinea publică, pedeapsa este
închisoarea de la unu  la 7 ani.�

�Ultrajul
contra
bunelor
moravuri şi
tulburarea
ordinii şi
liniştii
publice

Art.321. � Fapta persoanei care,
în public, săvârşeşte acte sau
gesturi,  proferează cuvinte ori
expresii, sau se dedă la  orice
alte manifestări prin care se
aduce atingere bunelor
moravuri sau se produce
scandal public  ori se tulbură, în
alt mod,  liniştea şi ordinea
publică, se pedepseşte cu
închisoare de la  6 luni la 3 ani
sau cu amendă.
     Cu aceeaşi pedeapsă se
sancţionează şi relaţiile
sexuale de orice natură
săvârşite în public sau care
au produs scandal public.
     Dacă prin fapta prevăzută în
alin.1 s-a tulburat grav liniştea
şi ordinea publică, pedeapsa

1. Se propune introducerea
unui alineat nou, având în vedere
că  prin abrogarea  art.200 din
Codul penal, astfel de fapte, fie că
sunt fireşti fie că nu,  rămân
nesancţionate din punct de vedere
penal, dacă ar fi comise în public
sau dacă ar produce scandal
public,  ceea ce  ar însemna un
atentat la morala publică.
     2. Se respinge amendamentul,
având în vedere că  textul propus
vizează viaţa sexuală,  a cărei
reglementare se regăseşte în Titlul
II,  Cap.III infracţiuni  privitoare
la viaţa sexuală,  şi nu-şi are locul
la acest articol din Titlul IX,
CapIV, care reglementează
ultrajul contra bunurilor moravuri
şi tulburarea liniştii publice.
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este închisoarea de la unu  la 7
ani.�
     Autorul amendamentului:
Cornel Bădoiu.

8.      17. Articolul 321 va avea următorul cuprins: 17. Articolul 321 va avea următorul cuprins:
�Ultrajul
contra
bunelor
moravuri
şi
tulburarea
ordinii şi
liniştii
publice

Art.321. � Fapta persoanei care, în
public, săvârşeşte acte sau gesturi,
proferează cuvinte ori expresii, sau
se dedă la  orice alte manifestări prin
care se aduce atingere bunelor
moravuri sau se produce scandal
public  ori se tulbură, în alt mod,
liniştea şi ordinea publică, se
pedepseşte cu închisoare de la  6
luni la 3 ani sau cu amendă.
     Dacă prin fapta prevăzută în
alin.1 s-a tulburat grav liniştea şi
ordinea publică, pedeapsa este
închisoarea de la unu  la 7 ani.�

�Ultrajul
contra
bunelor
moravuri şi
tulburarea
ordinii şi
liniştii
publice

Art.321. � Fapta persoanei care,
în public, săvârşeşte acte sau
gesturi,  proferează cuvinte ori
expresii, sau se dedă la  orice
alte manifestări prin care se
aduce atingere bunelor moravuri
sau se produce scandal public  ori
se tulbură, în alt mod,  liniştea şi
ordinea publică, se pedepseşte
cu închisoare de la unu  la 5
ani.
Dacă prin fapta prevăzută în
alin.1 s-a tulburat grav liniştea
şi ordinea publică, pedeapsa
este închisoarea de la unu  la 7
ani.�
     Autorul amendamentului:
Cornel Bădoiu.

1. Amendamentul propus
vizează agravarea regimului
sancţionator pentru aceste fapte.

2. Majorarea cuantumului
pedepselor prevăzute de art.321
din Codul penal prin modificarea
adusă de proiectul de  lege
corespunde gradului  de pericol
social al faptei încriminate.
     În actuala reglementare din
Codul  penal, pedeapsa prevăzută
pentru săvârşirea acestei infracţiuni
este  închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau  amendă, iar proiectul de  lege
prevede sancţionarea faptei cu
închisoare de la 6 luni la  3 ani sau
cu amendă

0. 1. 2. 3.
9.  Text nou:

     ( Text din actual Cod de procedură penală)

    La art.II,  după pct.6 se introduce un text
nou, care devine pct.7,  cu următorul cuprins:
     7. Art. 412 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

   �Suspendarea Art.412  Procurorul General �Suspendarea      Art. 412  După 1. Autorul amendamentului
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executării poate dispune suspendarea
executării hotărârii înainte
de introducerea recursului în
anulare.
     După sesizarea Curţii
Supreme de Justiţie, aceasta
poate dispune suspendarea
executării hotărârii atacate sau
să revină asupra suspendării.
     Dispoziţiile prezentului
articol se aplică şi în cazul în
care cel condamnat a început
executarea pedepsei.
     Aducerea la îndeplinire  a
dispoziţiilor de  suspendare a
executării hotărârii se face prin
instanţa de executare�.

executării introducerea recursului în
anulare, la cererea
procurorului general sau a
părţii interesate, instanţa
poate să dispună  suspendarea
executării hotărârii atacate.
     Dispoziţiile prezentului
articol se aplică şi în cazul în
care cel condamnat a început
executarea pedepsei.
     Aducerea la îndeplinire  a
dispoziţiilor de  suspendare a
executării hotărârii se face
prin instanţa de executare�.

     Autorul amendamentului:
deputat Emil Boc.

apreciază că  prin această
modificare adusă art. 412 din
Codul de procedură civilă se pune
capăt practicii neconstituţionale a
Procurorului General de
suspendare a executării unor
sentinţe definitive şi irevocabile
înainte de  introducerea recursului
în anulare.

2. Amendamentul a fost
respins, având în vedere că
măsura suspendării este prin
definiţie o măsură temporară
care,  potrivit actualei
reglementări din art.412 Codul de
procedură penală,  este supusă
controlului judecătoresc putând fi
menţinută sau ridicată de Curtea
Supremă de Justiţie.

PREŞEDINTE,
dr. Ionel OLTEANU
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