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                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 17 martie 2015 
                   Nr. Pl- x 44/2015 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative privind combaterea �i prevenirea actelor cu caracter pedofil 

�i a infrac�iunilor contra libertă�ii �i integrită�ii sexuale ale persoanelor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă privind combaterea �i prevenirea 
actelor cu caracter pedofil �i a infrac�iunilor contra libertă�ii �i integrită�ii sexuale ale 
persoanelor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 44 din 9 februarie 2015 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/126  
din 10 februarie 2015. 

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 5 februarie 2015.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
avizat negativ ini�iativa legislativă. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 404 din 14 aprilie 2014, a avizat negativ propunerea 
legislativă. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr.1343 din 9 iulie 2014 prin care 
nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 
combaterea �i prevenirea abuzurilor sexuale ale minorilor, prin reglementarea, drept măsură de 
siguran�ă, a tratamentului de castrare chimică. În acest sens, se preconizează completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, în sensul ca, în cazul infrac�iunilor de agresiune sexuală 
asupra minorilor sau urmate de moartea victimei, făptuitorul să poată fi obligat să urmeze 
tratamentul de castrare chimică dacă a beneficiat, prin consim�ământul său, de reducerea la 
jumătate a limitelor speciale ale pedepsei. 
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului României şi  avizul Consiliului Legislativ 
în şedinţa din 17 martie 2015.  

La dezbateri au fost prezenţi  20 deputaţi, din totalul de 26 de membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi.  

Cu ocazia dezbaterilor, s-a constatat că reglementările preconizate prin ini�iativa 
legislativă ar fi trebuit să fie corelate cu dispozi�iile art. 22 din Constitu�ia României, 
republicată, cu dispozi�iile tratatelor interna�ionale în materia drepturilor omului, precum �i 
cu prevederile Codului penal. De asemenea, s-a constatat că fapta care poate constitui motivul 
aplicării măsurii de siguran�ă este refuzul de a urma tratamentul �i nu săvâr�irea 
infrac�iunilor prevăzute la art. 218 sau 220 din Codul penal. Întrucât refuzul de a urma 
tratamentul de castrare chimică nu este o faptă prevăzută de legea penală, obligarea la efectuarea 
acestuia, ca măsură de siguran�ă nu este posibilă, întrucât nu este îndeplinită prima dintre 
condi�iile generale referitoare la aplicarea acestui tip de sanc�iuni. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi (un vot împotrivă �i o ab�inere), să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea Propunerii legislative privind combaterea �i prevenirea actelor cu 
caracter pedofil �i a infrac�iunilor contra libertă�ii �i integrită�ii sexuale ale persoanelor. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
  

                      
                      VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 
                     Ciprian Nicolae NICA                                  Sorin Constantin STRAGEA                        
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