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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

          Bucureşti, 7.10.2021 
         PLx. 164/2020 

 
 
 

RAPORT 

asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, precum şi în acord cu art.75 alin.(1) din Constituţia României republicată, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență 

cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr.             

PLx. 164/2020. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în temeiul dispoziţiilor art.75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa potrivit art.115 alin.(5) 

din Constituția României republicată.    
 

Inițiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.286/2009, în 

sensul sporirii pedepselor pentru infracţiunile de fals în declaraţii şi de zădărnicire a combaterii 

bolilor, precum şi al incriminării unor noi fapte, în contextul situaţiei epidemiologice la nivel 

naţional şi internaţional, determinată de răspândirea SARS-CoV-2, precum şi de declararea 

„Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, în data de 11.03.2020.  
 

Consiliul legislativ a avizat favorabil inițiativa, prin avizul cu nr. 228/19.03.2020.  
 

Guvernul a transmis Parlamentului punctul de vedere favorabil prin care susţine 

adoptarea iniţiativei legislative în forma transmisă (nr.3262/NS/22.04.2021 ). 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa legislativă în 

şedinţa desfășurată în sistem hibrid în data de 7 octombrie 2021. Deputații au fost prezenți la 

lucrările Comisiei conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în forma transmisă de Guvern. 

 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
 

 

 

 

 

                          PREŞEDINTE,                                                                                               SECRETAR,            

       Mihai Alexandru Badea                                                                          László-Zsolt Ladányi 

 

 

 

 

 

  

Consilier parlamentar, 
     Alina Grigorescu 
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