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RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege pentru  

completarea art.325 din Codul Penal 
 
 
  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.325 din 
Codul Penal, transmis cu adresa nr.357 din 2 iunie 2003, înregistrată sub 
nr.31/631  din  3  iunie 2003.   

În şedinţa din 26 mai 2003, Senatul a dezbătut şi adoptat  
această iniţiativă legislativă, care provine dintr-o propunere legislativă 
formulată de către senatorii Ionel Alexandru şi Dumitru Badea.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.72 din 17 ianuarie 2003, a 
avizat favorabil propunerea legislativă cu unele observaţii şi propuneri. 

Cu adresa nr.706/MRP din 18 februarie 2003, Ministerul pentru 
Relaţia cu Parlamentul a transmis punctul de vedere al Guvernului în care se 
face precizarea că nu se susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 
întrucât nu se justifică completarea art.325 din Codul Penal în sensul propus 
de cei doi iniţiatori. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei au luat în dezbatere proiectul de lege, 
menţionat mai sus, în şedinţa din 10 iunie 2003 şi au constatat următoarele: 

- iniţiativa legislativă supusă examinării are ca obiect 
completarea art.325 din Codul penal în sensul încriminării producerii de  
desene sau înscrisuri, cu caracter obscen sau pornografic pe ziduri, garduri 
panouri sau pe alte amplasamente aflate în locuri publice; 

- în prezent, în Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii 
publice, la art.2 pct.16 se stabileşte drept contravenţie „scrierea sau 
desenarea, fără drept,  pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de 
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folosinţă comună aflate în locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a 
acestora, precum şi dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, 
anunţurilor şi afişelor legal expuse în locuri anume destinate”, dacă fapta nu 
a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie 
infracţiune; 

- de asemenea, la alin.1 al  art.321 din Codul penal, astfel 
cum a fost modificat prin Legea nr.169/2002 privind modificarea şi 
completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a unor legi 
speciale, se prevede că  „ fapta persoanei care, în public, săvârşeşte  acte sau 
gesturi, proferează cuvinte ori expresii sau se dedă la orice alte manifestări  
prin care aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori 
se tulbură, în alt mod, liniştea şi ordine publică, se pedepseşte  cu închisoare 
de la 1 la 5 ani”. La alin. 2 al acestui articol se precizează că, în situaţia în 
care, „prin fapta prevăzută la alin.1 s-a tulburat grav liniştea şi ordinea 
publică, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani”. 
  Faţă de  considerente menţionate mai sus şi în urma exprimării 
punctelor de vedere de către  membrii comisiei, s-a constata că nu se 
justifică  completarea art.325 din Codul penal în sensul propus prin această 
iniţiativă legislativă, întrucât, în prezent, există reglementări potrivit cărora 
fapta este sancţionată,  respectiv pedepsită, în funcţie de valorile lezate. 
  În urma exprimării votului, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de Lege  pentru completarea art.325 din Codul Penal. 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost prezenţi 
la dezbateri 24 de deputaţi.  

În raport de obiectul şi conţinutul  său, ce vizează modificarea 
unei legi organice,  proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.  
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