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Comisia Juridică, de disciplină și imunități  Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei şi bărbaţi 

4c-13/959/2019         4c-20/512/2020 

                                                                                                          

 

RAPORT COMUN 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal 

 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi și Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul 

de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați cu adresa nr. PLx 606 din 28 octombrie 

2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 21 octombrie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 718 din 21 august 2019. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susține adoptarea proiectului de Lege formulând unele 

amendamente. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege 

în ședința din data de 27 noiembrie 2019, conform Avizului nr. 46-714/2019. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea art.226 din Legea nr.286/20019, în 

vederea incriminării divulgării, difuzării, prezentării sau transmiterii, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane, fără 

consimţământul persoanei înfăţişate, de natură să provoace acesteia o suferinţă psihică sau o ştirbire a imaginii sale. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege în şedinţa online din data de 12 

octombrie 2020.  

La dezbateri au fost prezenți membrii comisiei conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat în calitate de invitat doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiției. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise, redate în Anexa la prezentul raport.  

Membrii Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au examinat proiectul de lege în şedinţa online din 

data de 15 octombrie 2020.  

La dezbateri au fost prezenți membrii comisiei conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat a participat în calitate de invitat doamna Lidia Barac, secretar de stat în Ministerul Justiției. 
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În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente admise, redate în Anexa la prezentul raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun plenului Camerei Deputaților, cu majoritate de voturi, 

adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal cu 

amendamente admise, redate în Anexa la prezentul raport. 

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

      

                        PREȘEDINTE,               PREȘEDINTE,                                                                                                                                                                                                                  

                      Nicușor HALICI                    Cristina-Ionela IURIȘNIȚI                                                                                    

 

 

SECRETAR, 

Aida – Cristina CĂRUCERU 
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                                                                                                                                    Anexa  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

Crt. 

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

amendament) 

Motivare 

1.     Lege pentru modificarea și 

completarea art.226 din Legea 

nr.286/2009 privind 

Codul penal 

 

Nemodificat  

2.     Articol unic.- Articolul 226 

din 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 

modifică și se completează după 

„Articol unic - Articolul 226 

din 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 

modifică și se completează 

Amendament 

propus prin unctul 

de vedere transmis 

Guvernul 

României 
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cum urmează: 

 

după cum urmează: 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

3. Art. 226: Violarea vieţii private 

(1)Atingerea adusă vieţii private, fără drept, 

prin fotografierea, captarea sau înregistrarea 

de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice 

sau înregistrarea audio a unei persoane 

aflate într-o locuinţă sau încăpere ori 

dependinţă ţinând de aceasta sau a unei 

convorbiri private se pedepseşte cu 

închisoare de la o lună la 6 luni sau cu 

amendă. 

(2)Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau 

transmiterea, fără drept, a sunetelor, 

convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în 

alin. (1), către o altă persoană sau către 

public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă. 

1. După alineatul (2) se 

introduc două noi alineate, 

alin.(21) și (22), cu următorul 

cuprins: 

 

 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 

 

4.  „(21) Divulgarea, difuzarea, 

prezentarea sau transmiterea, în 

orice mod, a unei imagini intime 

a unei persoane identificate sau 

identificabile după informațiile 

Se elimină 

 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 
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furnizate, fără consimțământul 

persoanei înfățișate, de natură să 

provoace acesteia o suferință 

psihică sau să aducă o atingere 

a imaginii sale, se pedepsește cu 

închisoare de la 3 luni la 2 ani 

sau cu amendă. 

5.  (22) Prin imagine intimă se 

înțelege orice reproducere, 

indiferent de suport, a imaginii 

unei persoane nude, care își 

expune total sau parțial organele 

genitale, anusul sau zona 

pubiană sau, în cazul femeilor, și 

sânii, ori care este implicată într-

un raport sexual sau act sexual.” 

 

Se  elimină 

 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

 

6. (3)Acţiunea penală se pune în 

mişcare la plângerea prealabilă 

a persoanei vătămate. 

 1. Alineatul (3) se abrogă. 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

Amendament propus 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 
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7.  2. Partea introductivă a 

alineatului (4) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

Se  elimină 

 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

 

8.  „(4) Nu constituie infracțiune 

fapta prevăzută la alin.(l) și (2) 

săvârșită:” 

 

Se  elimină 

 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

 

9. (4)Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: 

a)de către cel care a participat la întâlnirea 

cu persoana vătămată în cadrul căreia au 

fost surprinse sunetele, convorbirile sau 

imaginile, dacă justifică un interes legitim; 

b)dacă persoana vătămată a acţionat explicit 

cu intenţia de a fi văzută ori auzită de 

făptuitor; 

c)dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei 

infracţiuni sau contribuie la dovedirea 

săvârşirii unei infracţiuni; 

d)dacă surprinde fapte de interes public, 

care au semnificaţie pentru viaţa 

comunităţii şi a căror divulgare prezintă 

avantaje publice mai mari decât prejudiciul 

produs persoanei vătămate. 

3. După alineatul (4) se 

introduce un nou alineat, 

alin.(41), cu următorul cuprins: 

 

2.După alineatul (4) cu 

modificările și completările 

ulterioare, se introduc patru noi 

alineate, alin. (41) — (44), cu 

următorul cuprins: 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

Amendament propus 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 
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10.   „(41) Divulgarea, difuzarea, 

prezentarea sau transmiterea în 

orice mod, a unei imagini 

intime a unei persoane 

identificate sau identificabile, 

fără drept și fără 

consimțământul persoanei 

înfățișate, de natură să provoace 

acesteia o suferință psihică sau 

știrbire a imaginii sale, comisă 

în scop de răzbunare, umilire, 

intimidare sau hărțuire, se 

pedepsește cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă. 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

Amendament propus 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 

11.   (42)“Prin imagine intimă se 

înțelege orice înregistrare, 

indiferent de suport, a 

înfățișării fizice a unei 

Guvernul propune 

două formulări pentru 

acest alineat. 



 

                           
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

9 

persoane care își expune 

organele genitale, anusul sau, în 

cazul femeilor, sânii, ori care 

este implicată într-un raport 

sexual sau act sexual 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

12.  „(41 ) Nu constituie infracțiune 

fapta prevăzută la alin. (21) dacă 

făptuitorul surprinde săvârșirea 

unei infracțiuni sau contribuie la 

dovedirea săvârșirii unei 

infracțiuni.” 

(43) Nu constituie infracțiune 

fapta prevăzută la alin. (41) 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

Amendament propus 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 

13.   a) dacă făptuitorul surprinde 

săvârșirea unei infracțiuni sau 

contribuie la dovedirea 

săvârșirii unei infracțiuni; 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

Amendament propus 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 

14.   b) dacă surprinde fapte de Amendament propus 
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interes public care au 

semnificație pentru viața 

comunității și a căror divulgare 

prezintă avantaje publice mai 

mari decât prejudiciul produs 

persoanei vătămate. 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 

15.   (44) Acțiunea penală pentru 

faptele prevăzute la alin. (1), (2) 

și (41 ) se pune în mișcare la 

plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate. ” 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

Amendament propus 

prin Punctul de vedere 

transmis Guvernul 

României 

 

 

 

  


