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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti 21.06.2000 
Nr. 525 

   
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Secretarul general al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, spre dezbatere şi avizare în fond, proiectul de  Lege pentru 
modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal, cu adresa nr.525 din 3 februarie 2000, înregistrată sub 
nr.125/XVIII/11 din 3 februarie 2000.  
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat la 28 decembrie 1999, fiind avizat favorabil de Consiliul  Legislativ, 
conform Avizului nr.710/8.09.1998. 
  Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, sesizată spre avizare, a 
comunicat cu adresa nr.44/XVIII/5/30.03.2000, avizul favorabil la acest proiect de lege. 
  În urma dezbaterilor din 21 iunie 2000, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au hotărât cu 
majoritate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus  spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu 
următoarele amendamente: 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Art.I.- Codul penal al României, republicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr.65 din 16 aprilie 1997 se modifică şi se 
conpletează după cum urmează: 

     Text Senat.  

2.      1. La articolul 75 alineatul 1, litera b) va 
avea următorul cuprins: 
     “b) săvârşirea infracţiunii prin acte de 
cruzime prin violenţe asupra membrilor 
familiei ori prin metode sau mijloace care 
prezintă pericol public;” 

     Text Senat.  

3.      2. La articolul 112, după litera f) se 
introduce o nouă literă, lit.g), cu următorul 
cuprins: 
     “g) interdicţia de a reveni în  locuinţa 
familiei pe o perioadă determinată”. 
 
 
 
 
 
 

     Text Senat.  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
4.      3.  După articolul 118 se introduce un 

nou articol, art.1181, cu următorul cuprins: 
  

     Text Senat.  

 “Interdicţia 
de a reveni 
în locuinţa 
familiei pe o 
perioadă 
determinată 
 
 

     Art.1181.- Când persoana 
condamnată la pedeapsa 
închisorii de cel puţin un an  
pentru loviri sau orice alte acte 
de  violenţă cauzatoare de  
suferinţe fizice şi psihice, 
săvârşite asupra membrilor 
familiei, dacă instanţa constată 
că prezenţa acestuia în locuinţa  
familiei constituie un pericol 
grav pentru ceilalţi membri ai 
familiei, poate lua faţă de 
această persoană măsura 
interzicerii de a reveni în 
locuinţa familiei, la cererea 
părţii vătămate. Această măsură 
poate fi luată pe o durată de 
până la 2 ani.” 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
5.      4. După articolul 149 se introduce un nou 

articol, art.1491, cu următorul cuprins: 
     Text Senat.  

   “Membru 
de familie 

     Art.1491. - Prin membru de 
familie se înţelege soţul sau ruda 
apropiată, dacă aceasta din urmă 
locuieşte şi gospodăreşte 
împreună cu făptuitorul.” 

  

6.      5. La articolul 180, după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat, alin.11, cu 
următorul cuprins: 
     “Faptele prevăzute la alin.1 săvârşite asupra 
membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare 
de la 6 luni la un an sau cu amendă.” 

     Text Senat.  

7.      6. La articolul 180, după alineatul 2 se 
introduce un nou alineat. alin.21, cu 
următorul cuprins: 
     “Faptele prevăzute la alin.2 săvârşite asupra 
membrilor familiei se pedepsesc cu închisoare 
de la unu la 2 ani sau cu amendă.” 
 
 

     Text Senat.  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
8.      7. La articolul 180, alineatele 3 şi 4 vor 

avea următorul cuprins: 
     “Acţiunea penală se pune în mişcare la 
plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În 
cazul faptelor prevăzute la alin.11 şi 21, 
acţiunea penală se pune în mişcare şi din 
oficiu. 
     Împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală producându-şi efectele şi în cazul în 
care acţiunea penală a fost pusă în mişcare din 
oficiu.” 

     Text Senat.  

9.      8. La articolul 181, după alineatul 1 se 
introduce un nou alineat, alin.11, cu 
următorul cuprins: 
     “Fapta prevăzută la alin.1 săvârşită asupra 
membrilor familiei se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 5 ani.” 

     Text senat.  

10.      9. La articolul 181, alineatele 2 şi 3 vor 
avea următorul cuprins: 
     “Acţiunea penală se pune în mişcare la  
plângerea prealabilă a persoanei vătămate. În 

     Text Senat.  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
cazul faptelor prevăzute la alin.11, acţiunea 
penală se pune în mişcare şi din oficiu. 
     Împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală producându-şi efecte şi în cazul în care 
acţiunea penală a fost pusă în mişcare din 
oficiu.” 

11.      10. La articolul 197, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
     “Actul sexual cu o persoană, prin 
constrângerea acesteia sau profitând de 
imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi 
exprima voinţa, se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 la 10 ani.” 
 

          10. La articolul 197, alineatul 1 
va avea următorul cuprins: 
     “Actul sexual, de orice natură, cu 
o altă persoană, prin constrângerea 
acesteia, sau profitând de 
imposibilitatea ei de a se apăra ori de 
a-şi exprima voinţa, se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 la 10 ani.” 
     Autorul amendamentului Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 

     Pentru claritatea 
textului şi rigoare 
juridică. 

12.      11. La articolul 197 alineatul 2, după 
litera b) se introduce o nouă literă, lit.b1, cu 
următorul cuprins: 
     “b1) victima este membru al familiei;” 

     Text Senat.  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
13.      12. La articolul 197, alineatul 5 se 

abrogă. 
     Text Senat.  

14.      13. La articolul 198, titlul marginal al 
articolului va avea următorul cuprins: 
     “Actul sexual cu un minor.” 
 

     Text Senat.  

15.      14. La articolul 198, alineatele 1 şi 2 vor 
avea următorul cuprins: 
     “Actul sexual cu un minor care nu a 
împlinit vârsta de 14 ani se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 7 ani. 
     Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează actul 
sexual cu un minor între 14-18 ani, dacă fapta 
este săvârşită de tutore sau curator, ori de 
supraveghetor, îngrijitor, medic curant, 
profesor sau educator, folosind calitatea sa.” 

14. La articolul 198, alineatele 1 şi 2 
vor avea următorul cuprins: 
     “Actul sexual, de orice natură,  cu 
o persoană care nu a împlinit vârsta 
de 15 ani se pedepseşte cu închisoare 
de la unu la 7 ani. 
     Cu aceeaşi pedeapsă se 
sancţionează actul sexual,  de orice 
natură, cu o persoană între 15-18 
ani, dacă fapta este săvârşită de tutore 
sau curator, ori de supraveghetor, 
îngrijitor, medic curant, profesor sau 
educator, folosind calitatea sa.” 
     Autorul textului Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 

     Pentru corelarea 
legislaţiei  penale interne 
cu legislaţia Uniunii 
Europene în acest 
domeniu.  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
16.      15. La articolul 198, alineatul 5 se 

abrogă. 
     Text Senat.  

17.      16. La articolul 202, după alineatul 1 se 
introduce un alineat nou, care devine alin.2, 
cu următorul cuprins: 
     “Când actele prevăzute la alin.1 se 
săvârşesc în cadurul familiei, pedeapsa este 
închisoare de la unu la 3 ani.”  

     Text Senat.  

18.      17. La articolul 305, alineatul 1 va avea 
următorul cuprins: 
     “Săvârşirea de către persoana care are 
obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel 
îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre 
următoarele fapte: 
     a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără 
ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau 
morale; 
     b) neîndeplinirea cu rea-credinţă a 
obligaţiei de întreţinere prevăzută de lege; 
     c) neplata cu rea-credinţă, timp de două 
luni, a pensiei de întreţinere stabilită pe cale 

     Text Senat.  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
judecătorească,  
se pedepseşte, în cazurile prevăzute la lit.a) şi 
b), cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 
amendă, iar în cazul prevăzut la lit.c), cu 
închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.” 
 

19.      18. Articolul 306 va avea următorul 
cuprins: 

     Text Senat.  

      “Relele 
tratamente 
aplicate 
minorului 

     Art.306. - Punerea în 
primejdie gravă, prin măsuri sau 
tratamente de orice fel, a 
dezvoltării fizice, intelectuale sau 
morale a minorului, de către 
părinţi sau de către orice persoană 
căreia minorul i-a fost încredinţat 
spre creştere şi educare, se  
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 
12 ani.” 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
Textul iniţial al proiectului de lege 

Textul adoptat de comisie Motivare 

0. 1. 2. 3. 
20.      19. La articolul 314, alineatul 1 va avea 

următorul cuprins: 
     “Părăsirea, alungarea sau lăsarea fără 
ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei 
persoane care nu are putinţa de a se îngriji, de 
către acela care o are sub pază sau îngrijire, 
punându-i în pericol iminent viaţa, sănătatea 
sau integritatea corporală, se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 3 ani.” 

     Text Senat.  

21.      Art.II. - Codul penal al României, cu 
modificările aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al României, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 

     Text Senat.  

  Având în vedere conţinutul juridic şi obiectul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
                  P R E S E D I N T E,                                                                                  SECRETAR, 
                                    Emil Teodor Popescu                                                                            Nicolae Grădinaru 
 
 
red. consilier 
Rânjea Sorin 


