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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 6 noiembrie 2017 
                   Nr. Pl- x 587/2015 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru completarea unor prevederi ale Legii nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările �i completările ulterioare 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea unor prevederi 
ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările �i completările ulterioare, trimisă 
cu adresa nr. Pl-x 587 din 9 septembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1068  din 10 
septembrie  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 respins propunerea legislativă  în şedinţa 
din 7 septembrie 2015.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 497 din 18 mai 2015, a avizat favorabil, cu 
observa�ii �i propuneri, iniţiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere – 2016, 2017 - prin care nu 
susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte �i problemele minorită�ilor na�ionale a 
avizat negativ ini�iativa legislativă prin avizul 4c-5/609 din 17 septembrie 2015. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: completarea art. 386 din Codul 
penal, în sensul împuternicirii Guvernului ca, prin hotărâre, să stabilească natura �i valoarea 
bunurilor cu valoare simbolică, inscrip�ionate cu însemnele unui partid politic, care pot fi 
oferite unui alegător în condi�iile alin. (2) al art. 386 din Codul penal 
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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, punctele de vedere ale Guvernului României şi avizul Consiliului 
Legislativ în şedinţa din 6 noiembrie 2017. 

 La dezbateri au participat, în calitate de invita�i, domnul Popa Nicolae Liviu – secretar 
de stat în Ministerul Justi�iei �i domnul Radu Geamănu – consilier în Ministerul Justi�iei. 
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii 
legislative pentru completarea unor prevederi ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările �i completările ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
  

 
 
                      

                     PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
 

                 Eugen NICOLICEA                                      Alina – Elena TĂNĂSESCU                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


		2017-11-07T09:59:07+0200
	Florica Manole




