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AL 
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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea unor dispoziții din Codul penal, trimis cu adresa nr. PL- x 534 
din 25 octombrie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/909 din 26 octombrie 2021.  

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

 
 

 

                                                       PREŞEDINTE, 
 

                                                                     Laura Vicol  
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RAPORT SUPLIMENTAR 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziții din 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 modificarea şi completarea unor 
dispoziții din Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 534 din 25 octombrie 2021 și înregistrat cu 
nr. 4c-13/909 din 26 octombrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 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 adoptat proiectul de lege în data de 18 
octombrie 2021, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a 
din Constituția României republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 578 din 20 iulie 2021, a avizat favorabil proiectul de 
lege. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Guvernul României a transmis un punct de vedere favorabil ulterior momentulului 

depunerii raportului inițial al Comisiei juridice, de disciplină și imunități, prin care propune 
adoptarea proiectului de lege cu observații și propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/1020 din 4 noiembrie 2021. 

Comisia pentru transporturi și infrastructură a avizat favorabil proiectul de lege cu 
avizul nr. 4c-4/174/2021 din 9 noiembrie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.331 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, în sensul incriminării refuzului ori sustragerii angajaţilor cu 
atribuţii privind siguranţa circulaţiei mijloacelor de transport, intervenţie sau manevră pe calea 
ferată de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori 
a prezenţei unor substanţe psihoactive. 

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 desfășurată în sistem mixt (fizic/online)  din 22 martie 2022.  
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 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, potrivit art. 56 și 57 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, domnul Mihai Pasca, secretar de 
stat în Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea unor dispoziții din Codul penal, cu amendamente admise.  

 
Proiectul de lege a fost înscris pe ordinea de zi a Camerei Deputaților din 19 și 20 

aprilie 2022. În data de 19 aprilie 2022, Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare a 
hotărât retrimiterea proiectului de lege Comisiei juridice, de disciplină și imunități în 
vederea întocmirii unui raport suplimentar. 

 
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, avizul Consiliului Economic și Social și 
punctul de vedere al Guvernului, în şedinţa din 14 martie 2023.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea unor dispoziții din Codul penal, cu amendamentele admise, 
cuprinse în anexa care face parte din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
  
 
 
                      
                               PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
 
                                  Laura Vicol                                            László-Zsolt LADÁNYI        
  
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Paul Şerban 
 



 
 
                                                                                                                                                                                             Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

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

Motivare 

1.  Lege pentru modificarea și 
completarea unor dispoziții din 
Codul penal 
 

Lege pentru modificarea art. 
331 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal 
 

 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 331: Părăsirea postului şi 
prezenţa la serviciu sub 
influenţa alcoolului sau a altor 
substanţe 
 
 
 
 

Articol unic. – Se 
completează art. 331 din 
Legea 286/2009 privind 
Codul penal cu un nou 
alineat, dându-se și o nouă 
numerotare astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Articol unic. - Articolul 
331 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, 
publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 510 
din 24 iulie 2009, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art 331. Părăsirea 
postului şi prezenţa la 
serviciu sub influenţa 
alcoolului ori a altor 
substanţe sau refuzul ori 
sustragerea de la 
prelevarea de mostre 
biologice. 
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(1)Părăsirea postului, în orice 
mod şi sub orice formă, de 
angajaţii cu atribuţii privind 
siguranţa circulaţiei mijloacelor 
de transport, intervenţie sau 
manevră pe calea ferată, dacă 
prin aceasta se pune în pericol 
siguranţa circulaţiei acestor 
mijloace, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu de către 
un angajat având atribuţii 
privind siguranţa circulaţiei 
mijloacelor de transport, 
intervenţie sau manevră pe 
calea ferată, care are o îmbibaţie 
alcoolică de peste 0,80 g/l 
alcool pur în sânge ori se află 
sub influenţa unor substanţe 
psihoactive. 
(3)Când faptele prevăzute în 
alin. (1) şi alin. (2) au avut ca 
urmare un accident de cale 
ferată, pedeapsa este 
închisoarea de la 3 la 10 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 
 

(1) Art. 331 (3):Refuzul ori 
sustragerea angajaților cu 
atribuții privind siguranța 
circulației mijloacelor de 
transport, intervenție sau 
manevră pe calea ferată de a se 
supune prelevării de mostre 
biologice necesare în vederea 
stabilirii alcoolemiei ori a 
prezenței unor substanțe 
psihoactive se pedepsește cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. 
�
�
(2) Art. 331 (3) din lege devine 
art. 331 (4) 
 

(1) Părăsirea postului, în 
orice mod şi sub orice 
formă, de angajaţii cu 
atribuţii privind siguranța 
circulației mijloacelor de 
transport, intervenţie sau 
manevră pe calea ferată, 
dacă prin aceasta se pune 
în pericol siguranţa 
circulaţiei acestor 
mijloace, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 
ani. 
 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează îndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu de 
către un angajat având 
atribuţii privind siguranţa 
circulaţiei mijloacelor de 
transport, intervenţie sau 
manevră pe calea ferată, 
care are o îmbibaţie 
alcoolică de peste 0,80 g/l 
alcool pur în sânge ori se 
află sub influenţa unor 
substanţe psihoactive. 
 
(3) Refuzul ori sustragerea 
angajaţilor cu atribuţii 
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privind siguranţa 
circulaţiei mijloacelor de 
transport, intervenţie sau 
manevră pe calea ferată de 
a se supune prelevării de 
mostre biologice necesare 
în vederea stabilirii 
alcoolemiei ori a prezenţei 
unor substanţe psihoactive 
se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 
ani. 
 
(4) Când faptele prevăzute 
în alin. (1) şi alin. (2) au 
avut ca urmare un 
accident de cale ferată, 
pedeapsa este închisoarea 
de la 3 la 10 ani şi 
interzicerea unor 
drepturi.” 
 
Autor:Grupul 
parlamentar PSD 
 

 


