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Către, 
 
                                                BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 

completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PLx  517 din 1 februarie 2016. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 
                                                           
 
 
                                                  PREŞEDINTE                             

 
                                         Mihai Alexandru BADEA                 
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RAPORT 
asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul 

Penal 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în 
fond, în procedură de urgență , cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerţului, trimis 
cu adresa nr. PLx 517 înregistrat cu nr.4c-13/1238 din 7 noiembrie 2016. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adpotat proiectul de lege ca urmare a 
depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României, 
republicată. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, în sensul instituirii infracţiunii de defăimare a ţării sau a naţiunii. 

Consiliul Legislativ, conform adresei înregistrată cu nr.400 din 27 aprilie 2016, a 
avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat negativ proiectul de lege, în ședința din ziua de 15 februarie 2017. 

Guvernul prin adresa transmisă cu nr.796 din 21 aprilie 2016, nu susține  adoptarea 
proiectului de lege. 

Cu prilejul dezbaterilor sau constantat următoarele aspecte: norma de incriminare a fost 
considerată mult prea vagă și interpretativă, motiv pentru care menținerea acest eia prezintă 
riscul unei aplicări abuzive contra unor persoane care și-au exprimat opinii politice sau care au 
exercitat puterea politică la un moment dat. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege 
în ședința desfășurată în sistem mixt, în data de 14 octombrie 2021.  

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 
lucrări au hotărât, cu majoritatea voturilor deputaților prezenți , respingerea Proiectului de 
Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul Penal. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR,                                                                                              
Mihai Alexandru BADEA                                    Cristian-Tudor BĂCANU                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Bucur Dragoș 
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