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AL 
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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii   
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, trimis spre dezbatere în fond, 
în procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa             
nr. PL-x 137 din 21 februarie 2017 şi înregistrat cu nr.4c-11/312 din 21 februarie 
2017.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 



 1

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
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 DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

                 Bucureşti, 21.02.2017
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      P.L.x 137/2017 
 
 
 

RAPORT   
asupra proiectului de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală 

 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, trimis cu adresa nr. PL-x 137 din 21 februarie 2017, 
înregistrat sub nr.4c-11/312 din 21 februarie 2017. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 20 februarie 2017. 

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.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu avizul nr. 61 
din 31 ianuarie 2017. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ ordonanţa de urgenţă 
prin hotărârea nr.65 din 25 ianuarie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din  21 februarie 2017.  
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La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat 
deputaţii conform listei de prezenţă. La şedinţă a participat reprezentanul  
Ministerului Justiţiei, doamna Marian Mo� - secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală. Amendamentele respinse sunt redate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
         
 
 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                          SECRETAR,         
                          
            Eugen NICOLICEA                           Costel Neculai DUNAVA  
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  ANEXĂ 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din .........../2017 
Înregistrat la Camera Deputa�ilor sub nr. 

..../2017 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/  

Motivația 
respingerii 
(numai 
pentru 
comisii) 

1.  Articol  unic  –  Se  respinge  Ordonanța  de 
urgență  a  Guvernului  nr.13  din  31  ianuarie 
2017  pentru modificarea și completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, 
publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României, 
Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017. 

Articolul I. – Se respinge Ordonanța de urgență 
a  Guvernului  nr.13  din  31  ianuarie  2017  
pentru  modificarea  și  completarea  Legii 
nr.286/2009 privind Codul  Penal  și  a  Legii  nr. 
135/2010  privind  Codul  de  procedură  penală, 
publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României, 
Partea I, nr. 92 din 1 februarie 2017. 
 
Autor:  
Grupul parlamentar USR 
Deputat Gabriel Andronache 
 

Pentru  numerotarea 
corectă a articolelor. 
 
 
 

Supus  la  vot 
amendamentul 
nu  a  întrunit 
numărul 
necesar  pentru 
aprobare. 

 
2. 

  Se  introduce  Articolul.  II  –Art.  I    din 
Ordonan�a  de  urgen�ă  a  Guvernului 
nr.13/2017 nu a produs efecte juridice. 
 
 
Autor: 
Grupul parlamentar USR 
Deputat Gabriel Andronache 
 

SAU 
 

Conform  dispozi�iilor 
art.  115  alin.  8  din 
Constitu�ia  României 
și  pentru  respectarea 
deciziei  Cur�ii 
Constitu�ionale  nr. 
98/2001 
 
 
 
 

Supus  la  vot 
amendamentul 
nu  a  întrunit 
numărul 
necesar  pentru 
aprobare. 
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Art. II. Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului 
nr.13/2017 își încetează aplicabilitatea de la 
data intării în vigoare a OUG nr. 14/2017 
Autor:  
Deputat Ioan Cupșa 
 

3.    Se  introduce Articolul.  III  – Art.  II  și  art.  III 
din  Ordonan�a  de  urgen�ă  a  Guvernului 
nr.13/2017 au produs efecte juridice până la 
data  abrogării  acesteia  prin  Ordonan�a  de 
urgen�ă a Guvernului nr. 14/2017. 
 
Autorul amendamentului: 
Grupul parlamentar USR 
Deputat Gabriel Andronache 
 

Conform  dispozi�iilor 
art.  115  alin.  8  din 
Constitu�ia  României 
și  pentru  respectarea 
deciziei  Cur�ii 
Constitu�ionale  nr. 
98/2001 
 
 
 
 

Supus  la  vot 
amendamentul 
nu  a  întrunit 
numărul 
necesar  pentru 
aprobare. 
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