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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                          CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 1 aprilie 2021 
             Nr.  Pl-x  138/2019 

                                                                                   4c-13/774/2019 
 

 
                                   BIROULUI  PERMANENT 
                                                       AL 
                                   CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea și completarea art. 372 din Legea nr. 286/2009 – „Codul penal”, trimisă cu 
adresa nr. Pl- x 138/2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/774  din 2 octombrie 2019. 

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

 
 

 

                                            PREŞEDINTE, 
 

                                           Mihai – Alexandru Badea 
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                 Nr. Pl- x 138/2019 
                 4c-13/774/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea 

nr.286/2009 - "Codul Penal" 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 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 
art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal", trimisă cu adresa nr. Pl-x 138/2019 şi  
înregistrată cu nr. 4c-13/774  din 2 octombrie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 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 ședința 
din 11 martie 2019. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1211 din 19 decembrie 2018, a avizat favorabil, 
iniţiativa legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2019 și 2020, prin care nu 
susține adoptarea inițiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.372 din Legea 
nr.286/2009, în sensul incriminării faptei de a deţine obiecte periculoase, fără drept, în spaţiul 
public, în scopul prevenirii producerii violenţelor în spaţiul public, precum şi al asigurării unui 
climat de ordine publică şi siguranţă a cetăţenilor. 

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 desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 1 aprilie 2019.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că intervenția legii penale se justifică numai atunci 
când o faptă prezintă un anumit grad de periculozitate, în caz contrar putându-se apela la alte 
mijloace legale de reprimare a comportamentului ilicit, cum ar fi ilicitul contravențional. Prin 
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prevederile sale, propunerea legislativă extinde nejustificat domeniul infracțiunii prin 
introducerea sintagmei „în locuri publice”, iar pentru substanțele iritant – lacrimogene sau cu 
efect paralizant care nu pot fi încadrate în categoria armelor neletale care se supun autorizării, 
inițiativa legislativă operează o dezincriminare nejustificată. 

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 și completarea art. 372 din Legea nr. 286/2009. 

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

 
 
                      

                       PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR, 
 

             Mihai – Alexandru Badea                                Cristian – Tudor Băcanu                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


