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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
       

 Bucureşti, 16.06.2020 
PL x- 286/2018 

 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea  

Legii nr.286/2009 privind Codul penal 
 

 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa  nr.PL - x 286/2018, 

a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal. 

Senatul, în calitate de prima Cameră sesizată a adoptat  iniţiativa 

legislativă, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 

republicată. 

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.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 

observații și propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităț ilor 

naționale a transmis un aviz negativ. 

Guvernul a transmis puncte de vedere negative asupra iniţiativei 

legislative. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
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Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.286/2009, în sensul majorării limitelor pedepselor pentru infracţiunile prevăzute 

la art.214 alin.(1) - exploatarea cerşetoriei, la art.215 – folosirea unui minor în scop 

de cerşetorie, precum şi la art.216 – folosirea serviciilor unei persoane exploatate. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, 

punctele de vedere al Guvernului şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din  16 

iunie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care s-a 

desfășurat prin mijloace electronice, deputații au fost prezenţi conform listei de 

prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.286/2009 privind Codul penal, cu amendamente admise, redate în Anexa 1 

la prezentul Raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor HALICI                           

SECRETAR, 
 

Aida Cristina CĂRUCERU 
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Anexa 1: Amendamente admise 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

1.   Lege pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal  
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal  
Autor: Comisia juridică 
 

Tehnică 
legislativă 

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

Articol unic. - Tehnică 
legislativă 

Legea 
nr.286/2009 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: 
Autor: Comisia juridică 
 

3.    1. La articolul 100, după 
alineatul (6) se introduce un nou 
alineat, alin.(7) cu următorul 
cuprins:  
„(7) Nu beneficiază de liberare 
condiționată condamnatul aflat 
în executarea unei pedepse 
pentru săvârșirea a uneia sau 
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Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

mai multe dintre faptele 
prevăzute la art.188, 189, 214 – 
216, 218 - 221, 234 sau 236. 
Autor: deputat Alfred - Robert 
Simonis, deputat Florin-Claudiu 
Roman 
 

4.   
 
 
Art. 214 - Exploatarea cerşetoriei 
 
(1) Fapta persoanei care determină 
un minor sau o persoană cu 
dizabilităţi fizice ori psihice să 
apeleze în mod repetat la mila 
publicului pentru a cere ajutor 
material sau beneficiază de foloase 
patrimoniale de pe urma acestei 
activităţi se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

1. La articolul 214, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 
 
„Art.214: Exploatarea cerşetoriei 
 
(1) Fapta persoanei care determină 
un minor sau o persoană cu 
dizabilităţi fizice ori psihice să 
apeleze în mod repetat la mila 
publicului pentru a cere ajutor 
material sau beneficiază de foloase 
patrimoniale de pe urma acestei 
activităţi se pedepseşte cu închisoare 
de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.” 
 

2. Nemodificat  

5.   
Articolul 215 
Folosirea unui minor în scop de 
cerşetorie 

2. Articolul 215 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.215: Folosirea unui minor în 
scop de cerşetorie 

3. Nemodificat  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=266&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=249&cam=2&leg=2016�
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Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

Fapta majorului care, având 
capacitatea de a munci, apelează în 
mod repetat la mila publicului, 
cerând ajutor material, folosindu-se 
în acest scop de prezenţa unui minor, 
se pedepseşte cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă. 

Fapta majorului care, având 
capacitatea de a munci, apelează în 
mod repetat la mila publicului, 
cerând ajutor material, folosindu-se 
în acest scop de prezenţa unui minor, 
se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 5 ani.” 
 

6.  Articolul 216 Folosirea serviciilor 
unei persoane exploatate 
 
 
 
Fapta de a utiliza serviciile prevăzute 
în art. 182, prestate de o persoană 
despre care beneficiarul ştie că este 
victimă a traficului de persoane ori a 
traficului de minori, se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
cu amendă, dacă fapta nu constituie 
o infracţiune mai gravă. 

3. Articolul 216 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.216: Folosirea serviciilor unei 
persoane exploatate 
 
Fapta de a utiliza serviciile prevăzute 
la art.182, prestate de o persoană 
despre care beneficiarul ştie că este 
victimă a traficului de persoane ori a 
traficului de minori, se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 3 ani sau cu 
amendă, dacă fapta nu constituie o 
infracţiune mai gravă.” 
 

4. Nemodificat  
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Anexa 2: Amendamente respinse 

 
Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  Art. 99: Condiţiile liberării 
condiţionate în cazul detenţiunii pe 
viaţă 
(1) Liberarea condiţionată în cazul 
detenţiunii pe viaţă poate fi dispusă, 
dacă: 
 a) cel condamnat a executat efectiv 
20 de ani de detenţiune; 
 

 La articolul 99, alineatul (1), litera 
a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
a) cel condamnat a executat 
efectiv 25 de ani de detenţiune; 
Autor: USR 
 

 

2.  Art. 100: Condiţiile liberării 
condiţionate în cazul pedepsei 
închisorii 
 (1) Liberarea condiţionată în cazul 
închisorii poate fi dispusă, dacă:  
a) cel condamnat a executat cel puţin 
două treimi din durata pedepsei, în 
cazul închisorii care nu depăşeşte 10 
ani, sau cel puţin trei pătrimi din 
durata pedepsei, dar nu mai mult de 
20 de ani, în cazul închisorii mai 
mari de 10 ani; 

 La articolul 100, alineatul (1), 
litera a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
a) cel condamnat a executat cel 
puţin trei pătrimi din durata 
pedepsei, în cazul închisorii care 
nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin 
patru cincimi din durata 
pedepsei, în cazul închisorii mai 
mari de 10 ani; 
Autor: USR 
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Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

3.   
 
 
(2) În cazul condamnatului care a 
împlinit vârsta de 60 de ani, se poate 
dispune liberarea condiţionată, după 
executarea efectivă a jumătate din 
durata pedepsei, în cazul închisorii 
ce nu depăşeşte 10 ani, sau a cel 
puţin două treimi din durata 
pedepsei, în cazul închisorii mai 
mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute în alin. (1) lit. 
b)-d). 
 

 La articolul 100, alineatul (2), 
litera a) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 (2) În cazul condamnatului care a 
împlinit vârsta de 65 de ani, se 
poate dispune liberarea 
condiţionată, după executarea 
efectivă a două treimi din durata 
pedepsei, în cazul închisorii ce nu 
depăşeşte 10 ani, sau a cel puţin 
trei pătrimi din durata pedepsei, 
în cazul închisorii mai mari de 10 
ani, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute în alin.(1) 
lit.b)- d). 
Autor: USR 
 

 

4.    La articolul 100, după alineatul 
(2), se introduce un nou alineat, 
alin. (21),  
„(2

cu următorul cuprins: 
1

 

) În toate cazurile prevăzute 
la alin. (1) și (2), nu se poate 
dispune liberarea condiționată 
dacă pedeapsa prevăzută de lege 
pentru infracțiunea săvârșită, 
sau în cazul pluralității de 
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Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

infracțiuni, pentru una din 
infracțiunile săvârșite, este de 10 
ani sau mai mare, decât după 
executarea efectivă a cinci șesimi 
din durata pedepsei.” 
Autor: USR 
 

5.   
 
 
(3) În calculul fracţiunilor de 
pedeapsă prevăzute în alin. (1) se 
ţine seama de partea din durata 
pedepsei ce poate fi considerată, 
potrivit legii, ca executată pe baza 
muncii prestate. În acest caz, 
liberarea condiţionată nu poate fi 
dispusă înainte de executarea 
efectivă a cel puţin jumătate din 
durata pedepsei închisorii, când 
aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel 
puţin două treimi, când pedeapsa 
este mai mare de 10 ani.  
 

 La articolul 100, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) În calculul fracţiunilor de 
pedeapsă prevăzute în alin. (1) se 
ţine seama de partea din durata 
pedepsei ce poate fi considerată, 
potrivit legii, ca executată pe baza 
muncii prestate. În acest caz, 
liberarea condiţionată nu poate fi 
dispusă înainte de executarea 
efectivă a cel puţin două treimi 
din durata pedepsei închisorii, 
când aceasta nu depăşeşte 10 ani, 
şi a cel puţin trei pătrimi, când 
pedeapsa este mai mare de 10 ani.  
Autor: USR 
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Nr. 
Crt. 

Text Legea 286/2009 Text Senat Comisia juridică  
(autor amendamente) 

Motivare 

6.    La articolul 100, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alin. (41) care va avea următorul 
cuprins: 
„(41

 

) În calculul fracțiunilor de 
pedeapsă prevăzute în alin. (21) 
se ține seama de partea din 
durata pedepsei ce poate fi 
considerată, potrivit legii, ca 
executată pe baza muncii 
prestate. În acest caz, liberarea 
condiționată nu poate fi dispusă 
înainte de executarea efectivă a 
cel puțin trei pătrimi din durata 
pedepsei închisorii.” 
Autor: USR 
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