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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/69/27.04.2021 

 
PLx nr.162/2021 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de 
transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în 
legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2001/413/JAI a Consiliului 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și 
pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea 
fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (PLx nr.162/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 
propuneri, conform avizului nr.97/10.03.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 19.04.2021.  
 Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispunerea unor 
măsuri, în vederea transpunerii parțiale a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a 
contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/4131JAI a Consiliului. Proiectul vizează transpunerea art. 2 lit. a), c) şi d), 
art. 3 lit. b), art. 4 lit. b), c) şi d), 5 lit. b), c) şi d), art. 6, art. 7, art. 13 alin. (1), art. 14 
alin. (1) teza întâi, art. 16 şi art. 18 alin. (2)-(4) din Directiva (UE) 2019/713. 
 Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) avizarea favorabilă 
a acestuia.                                        
               

PREŞEDINTE,   
 

Ioan Sabin Sărmaș 
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