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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 Bucureşti, 20 mai 2021 
             Nr.  PL-x 561/2019 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
  CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupraProiectului de Lege pentru 
completareaart. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. 
PL- x 561din 28 octombrie2019şi înregistrat cu nr. 4c-13/873  din 30 octombrie 2019. 

     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, 20 mai2021 
Nr. PL- x 561/2019 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru completareaart. 257 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. 257 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. 
PL- x 561/2019 din 28 octombrie 2019. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptatproiectul de legeîn 
ședința din 21 octombrie 2019, în condițiile art. 75 alin. (2) teza III – din Constituția 
României, republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 532din 26 iunie2019, a avizat negativ 
inițiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2019 și 2020,  prin 
care nu susțineadoptarea proiectului de lege. 

Părțile reprezentate în Plenul Consiliului Economic și S ocial și-au exprimat 
următoarele puncte de vedere: reprezentanții părții patronale și 4 reprezentanți ai 
asociaților și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au v otat pentru avizare 
favorabilă, reprezentanții părții sindicale și 3 reprezentanți ai asociațiilor și fundațiilor 
neguvernamentale ale societății civile au votat pentru avizarea negativă a proiectului de 
lege, iar 5 reprezentanți al asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile 
s-au aținut de la vot. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat negativ propunerea legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiectde reglementarecompletarea art.257 din Legea 
nr.286/2009, însensulstabiliriidreptvariantăagravată a infracțiunii de ultraj a 
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săvârşiriifaptelorprevăzute la art.257 alin.(1) - (3) asupraunuicadru didactic 
aflatînexercitareaatribuţiilor de serviciusauînlegătură cu exercitareaacestoratribuţii, 
dreptvariantăagravată a infracţiunii de ultraj. 

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, punctele de 
vedere ale Guvernuluiși punctul de vedere al Consiliului Economic și Social în 
şedinţadesfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 20 mai 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mircea Ursuța, secretar de 
stat în Ministerul Justi ției. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că potrivit art.257 alin.(l) din Codul penal, 
subiectul pasiv nemijlocit al infracţiunii de ultraj este funcţionarul public care 
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiulautorităţii de stat. Prin urmare, lărgirea sferei 
subiecţilor pasivi ai variantei agravate a infracţiunii de ultraj nu poate avea în vedere 
decât acele categorii de funcţionari publici, în sensul legii penale care îndeplinesc o 
funcţie ce implică exerciţiulautorităţii de stat, care conferă funcţionarului public dreptul 
de a lua măsuri cu caracter obligatoriu şi de a impune respectarea lor.În categoria 
subiecţilor pasivi ai infracţiunii de ultraj intră nu orice funcţionar public, ci doar cel care 
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiulautorităţii de stat, aşadar o funcţie ce implică 
exercitarea unor atribuţii în cadrul organelor puterii statale şi care presupune luarea de 
măsuri cu caracter obligatoriu sau asigurarea respectării lor. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţi au 
hotărât, cu majoritatede voturi, să supună plenului Camerei 
DeputaţilorrespingereaProiectului de Lege pentru completarea art. 257 din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal. 

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

 
 
 

PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

Mihai AlexandruBadeaLadányiLászló-Zsolt 
 

 
 

 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


