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                                                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 

        COMISIA JURIDICĂ,  
        DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                                 Bucureşti, 9 decembrie 2013 
                                 Nr.    Pl- x 467/2012 

 
RAPORT 

 
asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Codului Penal al României din 21 iunie 

1986, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond,  în procedură de urgenţă, cu propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  trimisă cu adresa nr. Pl-x 467 din 12 noiembrie 2012 şi  înregistrată cu nr. 
31/900 din 14 noiembrie 2012. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 30 octombrie 
2012.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a transmis un aviz 
negativ, cu nr. 25/461 din 12 februarie 2013. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 2531 alin. 2 din Codul penal, 
modificarea propusă vizează exceptarea managerilor instituţiilor de cultură care sunt şi artişti interpreţi/autori de la 
aplicarea dispoziţiilor privind conflictul de interese din cuprinsul art. 2531 din Codul penal. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 387 din 8 mai 2012, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă. 
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  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 
au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din 9 
decembrie 2013.  
           La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Codului Penal al României din 21 iunie 1986, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
cu amendamentele admise, redate în Anexa  la prezentul raport.   
              În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice. 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Ciprian Nicolae NICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text lege în vigoare Text iniţiativă legislativă Text Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivaţia  

1.  Lege privind modificarea şi 
completarea Codului Penal al 
României din 21 iunie 1986, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Lege pentru modificarea  art. 
2531   din Codul penal  

 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
 

 

2.  Articol unic: modificarea şi 
completarea Codului Penal al 
României din 21 iunie 1986, 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Articol unic: Articolul 2531 din 
Codul penal, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.65 din 16 aprilie 
1997, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

 

3.  
 
 
 
 
Art. 2531: Conflictul de interese 
 
(1) Fapta funcţionarului public 
care, în exerciţiul atribuţiilor de 
serviciu, îndeplineşte un act ori 

1. Articolul 2531 se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

 
 

Art. 2531: Conflictul de interese 
(1) Fapta funcţionarului public 
care, în exerciţiul atribuţiilor de 
serviciu, îndeplineşte un act ori 
participă la luarea unei decizii 

- Articolul 2531 se modifică şi 
după cum urmează: 

 
Art. 2531: Conflictul de 
interese 
    Fapta persoanei care, în 
exercitarea atribuţiilor de servicu 
ce rezultă dintr-un contract de 
muncă şi o fişă a postului 
semnate cu o instituţie dintre 
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participă la luarea unei decizii 
prin care s-a realizat, direct sau 
indirect, un folos material 
pentru sine, soţul său, o rudă ori 
un afin până la gradul II 
inclusiv, sau pentru o altă 
persoană cu care s-a aflat în 
raporturi comerciale ori de 
muncă în ultimii 5 ani sau din 
partea căreia a beneficiat ori 
beneficiază de servicii sau 
foloase de orice natură, se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani şi interzicerea 
dreptului de a ocupa o funcţie 
publică pe durată maximă. 
 
 

prin care s-a realizat, direct sau 
indirect, un folos material pentru 
sine, soţul său, o rudă ori un afin 
până la gradul II inclusiv, sau 
pentru o altă persoană cu care 
s-a aflat în raporturi 
comerciale ori de muncă în 
ultimii 5 ani sau din partea 
căreia a beneficiat ori 
beneficiază de servicii sau 
foloase de orice natură, se 
pedepseşte cu închisoare de la 
6 luni la 5 ani şi interzicerea 
dreptului de a ocupa o funcţie 
publică pe durată maximă. 
 

cele prevăzute la art. 145 şi 
care îndeplineşte un act prin 
care s-a realizat, direct sau 
indirect, un folos material 
necuvenit, pentru sine, soţul 
său, o rudă ori un afin până la 
gradul II inclusiv, se 
pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la 3 ani sau cu amendă şi 
interzicerea dreptului de a 
ocupa funcţia publică de care 
s-a folosit la săvârşirea faptei 
pentru o durată de maximum 3 
ani, calculată începând cu data 
săvârşirii faptei. 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
 (2) Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică 

în cazul emiterii, aprobării sau 
adoptării actelor normative. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se 
aplică în cazul emiterii, aprobării 
sau adoptării actelor normative, 
precum şi în cazul încheierii unui 
act, a luării unei decizii ori a 
participării la luarea unei 
hotărâri în ceea ce priveşte 
creaţia literară, ştiinţifică, 
creaţia, interpretarea şi 
execuţia artistică, care fac 
obiectul dispoziţiilor legale 
privind drepturile 
patrimoniale de autor şi 
conexe. 

    Dispoziţiile alin. (1) nu se 
aplică în cazul emiterii, 
aprobării, adoptării sau semnării 
actelor normative sau 
administrative, precum şi în 
cazul încheierii unui act sau a 
luării unei hotărâri care să 
privească creaţia, dezvoltarea, 
pregătirea ştiinţifică, artistică, 
literară, profesională.  
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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