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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti, 18 februarie 2021 
             Nr.  PL-x  216/2020 

 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, trimis Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PL – x 216/2020, înregistrat cu nr. 4c-13/302 din 
4 mai 2020. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

 

                                              PREŞEDINTE, 
 

                                              Mihai – Alexandru Badea 
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                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                 CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

             Bucureşti, 18 februarie 2021 
              Nr. PL- x 216/2020 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.218 din Legea 

nr.286/2009 privind Codul penal 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru şi completarea art.218 din Legea 
nr.286/2009 privind Codul penal, trimis cu adresa nr. PL-x 216/2020, înregistrat cu nr. 4c-
13/302 din 4 mai 2020. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit inițiativa legislativă, ca 
urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia 
României, republicata, la data de 23 aprilie 2010. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 156 din 5 martie 2020, a avizat negativ proiectul de 
lege. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea 
inițivei legislative. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat negativ proiectul de lege. 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat negativ proiectul 
de lege cu avizul nr. 4c-20/220 din 12 mai 2020 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.218 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
stabilirii detențiunii pe viață drept unică pedeapsă în cazul infracțiunii de viol, atunci când 
victima este un minor. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului și avizul 
Consiliului Economic și Social  în şedinţa online din data de 18 februarie 2021.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că prevederea, ca pedeapsă principală, exclusiv a 
detenţiunii pe viaţă - nu ar putea fi acceptată prin raportare la principiul fundamental al 
individualizării. În dezvoltarea acestui principiu, în doctrină s-a subliniat că legiuitorul „nu 
trebuie să îi ia judecătorului dreptul de a proceda la individualizarea judiciară, prin 
stabilirea unor pedepse absolut determinate sau prin prevederea unor pedepse care, 
datorită aplicării lor automate scapă oricărui control judiciar”.  Aceste considerente au fost 
reţinute şi de Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa constantă - Deciziile nr.711/2015, 
545/2016 și 688/2017. Soluţia legislativă propusă este contrară şi principiului adaptabilităţii 
sancţiunilor de drept penal, potrivit căruia sancţiunile trebuie să fie adaptabile, adică să poată fi 
proporţionate în raport cu fapta şi cu persoana făptuitorului. Sancţiunea de drept penal trebuie 
deci să fie divizibilă, adică să fie adaptabilă cantitativ şi elastică, adică adaptabilă calitativ. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
  

 
 
                      

                 PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
 
       Mihai – Alexandru Badea                                    Cristian – Tudor Băcanu                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 


