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                    PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
          CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
 

        COMISIA JURIDICĂ,  
   DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                     Bucureşti,  1 martie 2022 
                    Nr. PL-x  215/2016 
                     

        
 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL- x 215 din 26 aprilie 2016 şi înregistrat cu nr. 4c-
11/624 din 27 aprilie 2016. 

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

 
 

 

                                               PREŞEDINTE, 
 

                                          Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
 
 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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                              PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 

        COMISIA JURIDICĂ,  
        DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
 

                    Bucureşti, 1 martie 2022 
                    Nr.  PL- x 215/2016 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal 
 
       În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 295 din 
26 aprilie 2016 şi  înregistrat cu nr. 4c-11/624  din 27 aprilie 2014. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) 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 
şedinţa din data de 19 aprilie 2016, ca urmare a depășirii termenului de adoptare,  
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1217 din 11 noiembrie 2015, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere din anul 2016 cu 
nr.6731/14.06.2016 prin care susţine reintroducerea infracţiunii de ofensă adusă 
însemnelor naţionale în Codul penal. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, în sensul incriminării faptelor săvârşite în public prin care se 
exprimă dispreţ pentru însemnele României.  
        În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, Expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României 
şi avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 1 
martie 2022.  
           La dezbateri, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
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     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 pentru completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul Raport. 

     Corelările de tehnică legislativă și gramaticale, actualizarea denumirilor 
instituțiilor, precum și trimiterile din cuprinsul textelor inițiativelor legislative se vor 
realiza de către direcția de specialitate din cadrul Camerei Deputaților – Departamentul 
legislativ 
      În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din        
categoria legilor organice. 
 

 
 
 
 
 
 
  
                                   PREŞEDINTE,                                           SECRETAR, 
 
                      Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                     Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban            
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
Nr. 
crt. 

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

Motivare 

1.  Lege pentru completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul 
penal 
 

Nemodificat  

2.  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 completează după 
cum urmează: 

Articol I. - 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 
completează după cum 
urmează: 
 
Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. Se adaugă 
un articol II, cu 
privire la republicarea 
legii și, prin urmare, 
Articolul unic devine 
Articol I. 

3.  Art. 183: Consecinţe deosebit 
de grave 
Prin consecinţe deosebit de 
grave se înţelege o pagubă 
materială mai mare de 
2.000.000 lei. 

1. După articolul 183 se 
introduce un nou articol, art. 
1831

Nemodificat 

, cu următorul cuprins: 

 

4.  Art. 1831 Art. 183. – Dispreț pentru 
însemnele României, pentru 
emblemele sau semnele de 
care se folosesc autoritățile: 

1  . – Dispreț pentru 
simbolurile naționale și 
însemnele României 
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Autor:  
Grupul parlamentar PSD 
dep.Ioan Cupșa 
 
 

5.  Prin dispreț pentru însemnele 
României, pentru emblemele 
sau semnele de care se 
folosesc autoritățile se 
înțelege: 

Art. 1831   - (1) Prin exprimarea 
de dispreț pentru simbolurile 
naționale și însemnele 
României se înțelege 
defăimarea acestora sau 
ofensa adusă acestora. 
 
Autor: dep. Ioan Cupșa 
 
 

  a) lipsă de considerație sau 
de stimă; 
 

(2) a) Defăimarea constă în 
acţiunea prin care se afirmă 
sau se impută anumite fapte, 
adevărate sau mincinoase, 
care aduc atingere reputaţiei 
simbolurilor  naționale și 
însemnelor României; 
 
 

 

  b) sentiment prin care se 
judecă un lucru ca fiind 
nedemn de atenție; 

  b) Ofensa constă în 
comportamentul jignitor sau 
insultător la adresa acestora. 
 
Autor: dep. Ioan Cupșa 
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        c) defăimare; Se elimină  

 
Autor:  
Grupul parlamentar PSD  

 

6.  2. După Titlul XIII se introduce 
un nou titlu, Titlul XIV, cu 
următorul cuprins: 
 
 

Nemodificat  

7.  Titlul XIV: Ofensa adusă 
însemnelor naționale 

Titlul XIV: Ofensa adusă 
simbolurilor naționale și  
însemnelor României 
 
Autor:  
Grupul parlamentar PSD 

 

8.  Art. 447. – (1) Fapta săvârșită 
în public prin care se exprimă 
dispreț pentru însemnele 
României se pedepsește cu 
închisoare de la un an la 3 ani. 

Art. 447. –  Fapta săvârșită în 
public prin care se exprimă 
dispreț pentru simbolurile 
naționale și însemnele 
României se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă.  
 
Autor:  
Grupul parlamentar PSD 
dep.Ioan Cupșa 
 

 

9.  (2) Fapta săvârșită în public 
prin care se exprimă dispreț 
pentru emblemele sau semnele 

(2)          Se elimină 
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de care se folosesc autoritățile 
se pedepsește cu închisoare de 
la 6 luni la 2 ani. 

Autor: Grupul parlamentar 
PSD 

10.   Art. II.- Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.510 
din 24 iulie 2009, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin 
prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
Autor:Comisia juridică, de 
disciplină și imunități 
 

 

 
 


