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     R A P O R T   
asupra  

    propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 
Codul Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

                     În temeiul dispoziţiilor 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 modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul Penal al 
României, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 474 
din 27 iunie 2011, înregistrată sub nr.31/727 din 29 iunie 2011. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

     Senatul, în calitate de Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă  în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 328 din 21 martie 2011. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1028 din         
3 mai 2011, susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva însuşirii 
observaţiilor de la pct. II. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Codului penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
încriminării faptei procurorului, judecătorului, poliţistului sau a oricărei alte 
persoane care prin natura funcţiei sale are acces la informaţii din dosarele penale, 
de a divulga, transmite sau face publice, în orice mod, date sau informaţii din 
aceste dosare înainte de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
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Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din              
20 martie 2012.  

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, 
din partea Ministerului Justiţiei, doamna Lidia Barac- secretar de stat. 

     Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că iniţiativa 
legislativă nu se justifică întrucât încriminarea cuprinsă în propunerea legislativă ar 
fi trebuit nuanţată, întrucât, din redactarea textului propus, rezultă că ar constitui 
infracţiune orice comunicare cu privire la o cauză penală, făcută de persoanele 
implicate în desfăşurarea procesului penal. Pe de altă parte, pentru corectitudinea 
reglementării, incriminarea ar fi trebuit să aibă în vedere şi situaţiile în care 
procesul penal încetează prin dispunerea unei soluţii de netrimitere în judecată, nu 
numai prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti.

Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.15/1968 Codul 
Penal al României, cu modificările şi completările ulterioare. 

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei au fost prezenţi         
14 deputaţi din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi.  

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

 
 

 
 

                          PREŞEDINTE,                                     SECRETAR,        
                                                           
                           Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE           
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Şef serviciu, 

  Nicoleta Grecu 
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