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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286 / 2009 privind Codul penal, trimis 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL – x 259 din 13 mai 2020, 
înregistrat cu nr. 4c-13/355 din 18 mai 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI 
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RAPORT 
 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(2) al 
art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 259/2020, înregistrat cu nr. 4c- 
13/355 din 18 mai 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (8) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 5 mai 2020. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 216 din 16 martie 2020, a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

observații și propuneri. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Guvernul a transmis un punct de vedere prin care susține adoptarea proiectului de lege cu un 

amendament. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu avizul nr. 4c-6/243 din 20 mai 2020. 
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Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat negativ inițiativa legislativă cu avizul 
nr. 4c-20/246 din 19 mai 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul 
penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării posibilității împăcării în cazul infracțiunilor de 
furt prevăzute la art.228, art.229 alin.(l), alin.(2) lit.b) și c), precum și art.230. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive și avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului 
Economic și Social și punctul de vedere al Guvernului în şedinţa online din data de 10 noiembrie 2020. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Nicușor HALICI Aida – Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Txet Legea nr. 286/2009 Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea 
alin.(2) al art.231 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul 
penal 

Lege pentru modificarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul 
penal 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.  Articol unic.- La articolul 231 
din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.510 din 24 iulie 
2009, cu modificările și 
completările ulterioare, 
alineatul (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

Articol unic - Legea  
nr.286/2009 privind Codul 
penal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.510 din 24 iulie 2009, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

3.  
 
 

(4) Cu excepţia infracţiunilor 
prevăzute la art. 218 şi 220, în 
cazul infracţiunilor contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale, 
săvârşite faţă de un minor, 
termenul   de  prescripţie  începe 
să curgă de la data la care acesta 

 1. Alineatul (4) al articolului 
154 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

„(4) Cu excepția infracțiunilor 
prevăzute la art.218 și art.220, în 
cazul infracţiunilor contra 
libertăţii şi integrităţii sexuale, al 
celor de trafic şi exploatare a 
persoanelor vulnerabile, 
precum şi al infracţiunii de 

Pentru corelare tehnico – 
legislativă. 
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 a devenit major. Dacă minorul a 
decedat înainte de împlinirea 
majoratului, termenul de 
prescripţie începe să curgă de la 
data decesului." 

 pornografie infantilă, săvârşite 
faţă de un minor, termenul de 
prescripţie începe să curgă de la 
data la care acesta a devenit 
major. Dacă minorul a decedat 
înainte de împlinirea 
majoratului, termenul de 
prescripţie începe să curgă de la 
data decesului.” 

Autor: Membrii Comisiei 

 

4. Art. 231: Plângerea prealabilă şi 
împăcarea 

 
 
(1)Faptele prevăzute în 
prezentul capitol, săvârşite între 
membrii de familie de către un 
minor în paguba tutorelui ori de 
către cel care locuieşte împreună 
cu persoana vătămată sau este 
găzduit de aceasta, se pedepsesc 
numai la plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. 

  
 
 

Art. 231 - (1) Faptele prevăzute 
în prezentul articol, săvârșite 
între membrii de familie de către 
un minor în paguba tutorelui ori 
de către cel care locuiește 
împreună cu persoana vătămată 
sau este găzduit de aceasta, se 
pedepsesc numai la plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate. 

 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

 

5.   2. Alineatul (2) al articolului 
231 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 

6. (2)În cazul faptelor prevăzute la 
art. 228, art. 229 alin. (1), alin. 

„(2) In cazul faptelor prevăzute 
la art.228 și art.230, împăcarea 

Nemodificat  
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 (2) lit. b) şi c) şi art. 230, 
împăcarea înlătură răspunderea 
penală. 

înlătură răspunderea penală.”   

 


