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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 22 aprilie 2021 
Nr.  PL-x 54/2020 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupraProiectului de Lege pentru 
completareaart. 192 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. 
PL- x 54din 17 februarie2020şi înregistrat cu nr. 4c-13/98  din 18 februarie 2020. 

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

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 22aprilie 2021 
Nr. PL- x 54/2020 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru completareaart. 192 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal 
 
 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cuProiectul de Lege pentru 
completarea  art.192 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. 
PL- x 54 din 17 februarie 2020 şi înregistrat cu nr. 4c-13/98 din 18 februarie2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicatăşi ale 
dispozițiilorart. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera  DeputaţiloresteCameră Decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptattacit proiectul de legeîn 
ședința din10 februarie 2020, în condițiile art. 75 alin. (2) teza III – din Constituția 
României, republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 912din 31 octombrie2019, a avizat 
favorabiliniţiativa legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 90/22.01.2020,prin care 
nu susține adoptarea proiectului de lege 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale  

a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul nr. 4c-6/78/2020, cu amendamente. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.192 - Uciderea 

din culpă - din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. Potrivit proiectului, dacă 
uciderea din culpă a fost comisă în condiţiile art.335 din Codul penal (conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere) sau ale art.336 din Codul penal (conducerea unui 
vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe), nu se poate dispune renunţarea la 
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aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau orice formă de suspendare a 
executării pedepsei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare , membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, punctul de 
vedere al Guvernului României și punctul de vedere al Consiliului Economic și Social în 
şedinţadesfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 22 aprilie 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că inițiativa legislativă vine în contradicție cu 
filosofia actuală a Codului penal în privința criteriilor pe baza cărora instanța aplică 
pedeapsa în cazul unui concurs de infracțiuni și individualizează ulterior executarea 
acesteia. În acest sens, având în vedere caracterul bivalent al dreptului penal, pe de o 
parte, prin funcția de protecție a d repturilor fundamentale ale cetățeanului , pe de altă 
parte, prin ingerința în anumite drepturi ca urmare a sancțiunii aplicate, apare ca 
indispensabilă necesitatea de a conferi instanței de judecată posibilitatea de a configura 
pedeapsa prin raportare la împrejurările concrete în care a fost comisă fapta și la 
circumstanțele personale ale făptuitorului.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au 
hotărât, cu majoritatede voturi, să supună plenului Camerei 
DeputaţilorrespingereaProiectului de Lege pentru completarea art.192 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal. 

 Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport. 

În raport cu obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

Mihai AlexandruBadea    Cristian Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                                            Anexa  
 

AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

1.Motivare pentru susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru 
respingerea amendamentului 

 

Cameră Decizională 

1.  
 
 
Lege pentru completarea art. 192 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal 
 

Titlul legii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Lege pentru completarea art. 91 alin 
(3) din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal  
 

Autor: dep. Daniel Vasile- Grupul 
Parlamentar al Minorităților 

Naționale, sen. Robert –Marius 
Cazanciuc 

 Camera Deputaților 

2.  
 
 
Articol unic. – Legea nr. 286/2009 
privind Codul Penal din 17 iulie 
2009, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 510 din 24 
iulie 2009, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 

Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Articol unic - La articolul 91 
alineatul (3) din Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, 
cu modificările şi completările 

 Camera Deputaților 
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și se completează după cum 
urmează: 
 

ulterioare, după litera c) se 
introduce o nouă literă, litera d), cu 
următorul cuprins: 
 
„d)infracţiunea prevăzută la art. 
192 alin. (2) a fost săvârşită în 
condiţiile art. 335 sau 336.” 
 

Autor: dep. Daniel Vasile- Grupul 
Parlamentar al Minorităților 

Naționale, sen. Robert –Marius 
Cazanciuc 

3. 1. Articolul 192 se completează cu 
un nou alineat, alin. (4) cu următorul 
cuprins: 
 
(4) Dacă fapta a fost săvârșită în 
condițiile prevăzute de art. 335 alin. 
(1) – (3) sau de art. 336 alin. (1) – 
(3), nu se poate dispune renunțarea 
la aplicarea pedepsei, amânarea 
aplicării pedepsei sau orice formă de 
suspendare a executării pedepsei. 
 

Se elimină punctul 1. 
(care prevedea completarea art. 192 

cu alineatul  4) 
 

Autor: dep. Daniel Vasile- Grupul 
Parlamentar al Minorităților 

Naționale, sen. Robert –Marius 
Cazanciuc 

. Camera Deputaților 

     
 
 


