
 

  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  
  

Bucureşti, 12.10.2020 

Nr. 4c-13/186/2018 

 

      

                                                                                                          P.L.x 103/2018 

 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

 

Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra proiectului 

de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 

adresa  nr. PL-x 103/2018.  

                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 

Nicușor HALICI 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

Bucureşti, 12.10.2020 

Nr. 4c-13/186/2018 

P.L.x 103/2018 

 

 

RAPORT SUPLIMENTAR 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în 

fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 103/2018 şi înregistrat cu                 

nr.4c-13/186/2018. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativa legislativă 

în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III – a din Constituția României, republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 

nr.853 din 12 octombrie 2017. 

Guvernul prin punctele de vedere transmise cu adresele 

nr.1641/DPSG/20.10.2017 și nr. 33/DPSG/17.01.2020 precizează că nu susține 

adoptarea acestei inițiative legislative.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil ședința din 20 martie 2018. 
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Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil ședința din 27 martie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.199 

alin.(2) din Legea nr.286/2009, în sensul stabilirii ca, în cazul infracţiunilor prevăzute 

la art.193 - Lovirea sau alte violenţe şi la art.196 - Vătămarea corporală din culpă, 

săvârşite asupra unui membru al familiei, împăcarea să nu mai înlăture răspunderea 

penală, aşa cum este reglementat în prezent. 

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în 

şedinţa din 17 decembrie 2019. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. Membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, 

cu un amendament admis. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 

legislativă prin mijloace electronice în ziua de 12 octombrie 2020. La şedinţa Comisiei 

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

 

În urma reexaminării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a 

avizului Consiliului Legislativ și a punctelor de vedere transmise de Guvern, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

menținerea raportului de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art.199 

alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu un amendament admis. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 

 

Aida-Cristina CĂRUCERU 
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Consilier, 
Roxana David 



ANEXĂ 

Amendamente admise 

Nr. 

crt. 

Lege în vigoare 

 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisiei 

(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) 

din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal 

 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- La articolul 199 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.510 din 24 iulie 

2009, cu modificările şi completările 

ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat  

3.  (2) În cazul 

infracţiunilor prevăzute 

în art. 193 şi art. 196 

săvârşite asupra unui 

membru de familie, 

acţiunea penală poate fi 

pusă în mişcare şi din 

oficiu. Împăcarea 

înlătură răspunderea 

penală.  

 

(2) În cazul infracţiunilor prevăzute la 

art.193 şi art.196 săvârşite asupra unui 

membru de familie, acţiunea penală poate 

fi pusă în mişcare şi din oficiu. 

Împăcarea nu înlătură răspunderea 

penală. 

 

(2) În cazul infracţiunilor 

prevăzute în art. 193 şi art. 

196 săvârşite asupra unui 

membru de familie, 

acţiunea penală poate fi 

pusă în mişcare şi din 

oficiu. 

Autor: PNL, USR 

 

 


