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                                             Parlamentul României 
                                               Camera Deputaţilor 
 
COMISIA JURIDICĂ                                       Bucureşti, 18 octombrie 2022 
DE DISCIPLINĂ                                                Nr. 4c-13/453/2022 
ŞI IMUNITĂŢI 

                                                Pl x 296/2022 
                                                                             

  
 

 
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal,  trimisă cu adresa nr. Pl - x 296 
din 23 mai 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-13/453 din 23 mai 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                                          CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

               Bucureşti, 18 octombrie 2022 
               Pl - x 296/2022 

                Nr. 4c-13/453/2022                                         
 

RAPORT 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea 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 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 296 din 23 mai 2022 şi  înregistrată cu nr. 4c-13/453  din 23 
mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința 
din 18 mai 2022. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri,  inițiativa legislativă, prin 
avizul nr. 284 din 22 martie 2022. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 
negativ propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-6/362 din 9 iunie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.253 alin.(3) din Legea 
nr.286/2009, în sensul extinderii sferei bunurilor vizate de varianta agravantă a infracţiunii de 
distrugere, precum şi al majorării pedepsei pentru această variantă. Astfel, potrivit proiectului, sunt 
avute în vedere, pe lângă bunurile care fac parte din patrimoniul cultural, prevăzute în prezent de 
art.253 alin.(3) din Codul penal, şi bunurile din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale. 

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, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social în 
şedinţa din  18 octombrie 2022.  
  La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei 
conform listei de prezență. 
      La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca – secretar de stat în 
Ministerul Justiției. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
  

      

 

                 

                                   PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,                                    

                       Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                 Ladányi László-Zsolt         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 

 
 

 


