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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL Proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL- x 153 din 14 aprilie
2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/340 din 26 aprilie 2021.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE,
Mihai Alexandru Badea
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RAPORT
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificărileși completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 153 din 14 aprilie 2021 și înregistrat
cu nr. 4c-13/340 din 26 aprilie 2021.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9)
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificărileși completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din
data de 12 aprilie 2021.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 108 din 11 martie 2021, a avizat favorabil proiectul
de lege.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege prin Hotărârea
nr. 57 din 18 martie 2021.
Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susține adoptarea
proiectului de lege cu observații și propuneri prevăzute în art. II al punctului de vedere.
Consiliul Economic și Social a avizat proiectul de lege după cum urmează: reprezentanții
părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă, reprezentanții părții sindicale au votat pentru
avizarea favorabilă, iar reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății
civile au votat pentru amânarea avizării proiectului de lege.
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil proiectul
de lege prin Avizul nr. 119 din 20 aprilie 2020.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.286/2009, în sensul stabilirii caracterului imprescriptibil al răspunderii penale pentru anumite
infracţiuni de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile, prevăzute la art.209, 210, 211 şi 213
din Codul penal, pentru infracţiunile de agresiune sexuală (art.219 din Codul penal), tortură
(art.282 din Codul penal), precum şi de pornografie infantilă (art.374 din Codul penal). De
asemenea, se preconizează majorarea pedepsei pentru infracţiunea de nedenunţare, prevăzută la
art.266 alin.(1) din Codul penal, precum şi completarea respectivului articol cu un nou alineat,
care să prevadă incriminarea nedenunţării infracţiunilor de trafic şi exploatare a persoanelor

vulnerabile sau a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor
sau care au avut ca urmare moartea unui minor.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă,
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Superior al Magistraturii,
punctul de vedere al Guvernului Românieiși avizul Consiliului Economicși Social în şedinţa
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 27 mai 2021.
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi
conform listei de prezenţă.
La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mircea Ursu
ța, 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 Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu amendamentele
admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Mihai Alexandru Badea

Ladányi László-Zsolt

Consilier parlamentar, Paul Şerban
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.crt

Text Lege în vigoare

Text Senat

Comisia
juridică
amendament)

1.

Lege
pentru
modificarea
şi Nemodificat
completarea Legii nr.286/2009 privind
Codul penal

2.

Articol unic.- Legea nr.286/2009 Nemodificat
privind Codul penal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după
cum urmează:

3.

4.

(autor Motivare

Art.
153:
Prescripţia (2)
La articolul 153 alineatul (2),
răspunderii penale
litera c) se modifică şi va avea
(2)Prescripţia
nu
înlătură următorul cuprins:
răspunderea penală în cazul:
c)infracţiunilor prevăzute de c) infracţiunilor prevăzute la art.209 - c) infracţiunilor prevăzute la art.209
art. 218 şi 220.
211, art.213, art.218 - 220, art.282 şi - 211, art.213, art.218 – 220 și
art.282
art.374
Autor:dep. Ioan Cupșa
2. La articolul 154, alineatul (4) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(4)Cu excepţia infracţiunilor „(4) În cazul infracţiunilor de trafic şi Nemodificat
prevăzute la art. 218 şi 220, în exploatare a persoanelor vulnerabile şi
cazul infracţiunilor contra al infracţiunilor contra libertăţii şi

5.

6.

libertăţii şi integrităţii sexuale,
al celor de trafic şi exploatare
a persoanelor vulnerabile,
precum şi al infracţiunii de
pornografie
infantilă,
săvârşite faţă de un minor,
termenul de prescripţie începe
să curgă de la data la care
acesta a devenit major. Dacă
minorul a decedat înainte de
împlinirea
majoratului,
termenul de prescripţie începe
să curgă de la data decesului.
(la data 29-nov-2020 Art. 154,
alin. (4) din partea I, titlul VII
modificat de Art. 1, punctul 1.
din Legea 274/2020)
Art. 266: Nedenunţarea

integrităţii sexuale, altele decât cele
prevăzute la art.153 alin.(2) lit.c)
săvârşite faţă de un minor, termenul de
prescripţie începe să curgă de la data la
care acesta a devenit major. Dacă
minorul a decedat înainte de împlinirea
majoratului, termenul de prescripţie
începe să curgă de la data decesului.”

Art. 266. - (1)Fapta persoanei
care, luând cunoştinţă de
comiterea unei fapte prevăzute
de legea penală contra vieţii sau
care a avut ca urmare moartea
unei persoane, nu înştiinţează
de îndată autorităţile se
pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 2 ani sau cu amendă.

„Art.266.- (1) Fapta persoanei care, Nemodificat
luând cunoştinţă de comiterea unei
fapte prevăzute de legea penală contra
vieţii sau care a avut ca urmare
moartea unei persoane, nu înştiinţează
de îndată autorităţile se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 3 ani. ”

3. La articolul 266, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:

4. La articolul 266, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alin. (11)
cu următorul cuprins:
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„(l1) Fapta persoanei care, luând
cunoştinţă de comiterea unei fapte
prevăzute de legea penală contra
vieţii, de trafic şi exploatare a
persoanelor vulnerabile ori contra
libertăţii şi integrităţii sexuale,
săvârşite faţă de un minor, nu
înştiinţează de îndată autorităţile se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la
2 ani.”
7.

„(l1) Fapta persoanei care, luând
cunoştinţă de comiterea unei fapte
prevăzute de legea penală, de trafic
şi
exploatare
a
persoanelor
vulnerabile ori contra libertăţii şi
integrităţii sexuale, săvârşite faţă de
un minor, nu înştiinţează de îndată
autorităţile se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani.”
Autor: dep. Ioan Cupșa

(31)Dacă faptele prevăzute la
alin. (1), (11), (12) şi (2) au fost
săvârşite
în
următoarele
împrejurări:
………………………………
…………
c) fapta a pus în pericol viaţa
minorului, limitele speciale ale
pedepselor se majorează cu o
treime.

5. La articolul 374 alineatul (31),
literele c) şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:

d)de către o persoană care a
mai comis anterior o infracţiune
contra libertăţii şi integrităţii
sexuale asupra unui minor, o
infracţiune de pornografie
infantilă
sau
proxenetism
asupra unui minor.

d) de către o persoană care a mai Nemodificat
comis anterior o infracţiune contra
libertăţii şi integrităţii sexuale asupra
unui minor, o infracţiune de
pornografie infantilă sau proxenetism
asupra unui minor, limitele speciale
ale pedepselor se majorează cu o
treime.”

,,c) fapta a pus în pericol viaţa Nemodificat
minorului;
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