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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 17 martie 2015 
                   Nr. Pl- x 51/2013 

 
RAPORT 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Codului Penal 

 
 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 modificarea Codului Penal, 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 51 din 18 februarie 2013 şi  înregistrată cu nr. 31/225 din 19 februarie 
2013.  

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 12 februarie 2013.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat negativ ini�iativa legislativă, cu avizul nr. 25/66 din 26 februarie 2013. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 576 din 18 iulie 2012, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, cu observa�ii �i propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr.811/DRP din 31 ianuarie 2014 
prin care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Codului penal (1968) 
în sensul majorării pedepselor pentru următoarele infrac�iuni: omor, omor calificat, omor 
deosebit de grav, viol, actul sexual cu un minor, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, 
abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în 
serviciu în formă calificată, purtare abuzivă, conflcit de interese, luare de mită, dare de mită, 
primire de foloase necuvenite �i trafic de infuen�ă. 

 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, punctul de vedere al Guvernului României şi  avizul Consiliului Legislativ 
în şedinţa din 17 martie 2015.  
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La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că modificările propuse prin ini�iativa legislativă 
vizează textele articolelor din Codul penal din anul 1968. În data de 1 februarie 2014 a intrat în 
vigoare noul Cod penal �i prin urmare nu mai subzistă adoptarea textelor propuse a fi 
modificate la Codul penal abrogat. Noul Cod penal cuprinde o rea�ezare în limite normale a 
tratamentului sanc�ionator, practica ultimilor ani demonstrând că nu mărirea exagerată a 
limitelor de pedeapsă este solu�ia eficientă pentru combatera criminalită�ii. Cu ocazia 
dezbaterilor s-a mai constatat că instrumentul optim pentru o combatere a infrac�iunilor este 
existen�a unui sistem sanc�ionator propor�ional cu gravitatea faptelor săvâr�ite, sus�inut de 
o aplicare promptă a acestor pedepse de către organele judiciare. 

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 modificarea Codului Penal. 

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

                      
                      VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 
                     Ciprian Nicolae NICA                                  Sorin Constantin STRAGEA                        
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Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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