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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Bucureşti, 13 aprilie 2021
PL-x 134/2021

Domnului deputat
Mihai-Alexandru BADEA,
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități
AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.369 din Legea nr.286/2009
privind Codul penal
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (3) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 134/2021 din 24 martie
2021, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru
modificarea art.369 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, înregistrat cu nr. 4c6/345/25 martie 2021.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În şedinţa din 13 aprilie 2021, organizată în sistem mixt (fizic/online),
membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în conformitate cu prevederile art.61
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu
majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, în forma inițială, cu un
amendament respins, prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
VICEPREŞEDINTE,
Deputat Dragoş-Cătălin TENIŢĂ

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeș

Anexă
Amendament respins
PL x 134/2021
Nr.
crt. Text adoptat de Senat

Text propus de comisie
(autorul amendamentului)
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admiterii/respingerii
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1.

„Incitarea la violență, ură sau
discriminare
Art. 369. - Incitarea
publicului, prin orice
mijloace, la violență, ură sau
discriminare împotriva unei
categorii de persoane sau
împotriva unei persoane pe
motiv că face parte dintr-o
anumită categorie de
persoane definită pe criterii
de rasă, naționalitate, etnie,
limbă,religie, gen, orientare
sexuală, opinie ori
apartenență politică, avere,
origine socială,vârstă,
dizabilitate, boală cronică
necontagioasă sau infecție
HIV/SIDA ori pentru alte
criterii de același fel,
considerate de făptuitor
drept cauze ale
inferiorității unei persoane
în raport cu celelalte se
pedepseste cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.”

„Incitarea la violență, ură sau
discriminare
Art. 369. - Incitarea publică,
prin orice mijloace, la
violență, ură sau discriminare
împotriva unei categorii de
persoane sau împotriva unei
persoane pe motiv că face
parte dintr-o categorie de
persoane, categorii de
persoane definite pe criterii
de rasă, culoare, religie,
descendență sau origine
națională sau etnică, se
pedepseste cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.”

1. Motivare admitere:
- amendament necesar
pentru transpunerea
completă, fidelă și
corectă a prevederilor
art.1 alin. (1) lit.a) din
Decizia Consiliului UE
din 28 noiembrie 2008
privind combaterea
anumitor forme și
expresii ale rasismului și
xenofobiei prin
intermediul dreptului
penal;
- textul propunerii
legislative definește întrun mod discreționar
categoriile de persoane,
este ambiguu în privința
definirii noțiunilor de
discriminare și incitare la
ură, dând posibilitatea de
a fi folosit ca armă
ideologică de îngrădire a
dreptului de opinie și de
liberă exprimare, de ex.
interzicerea libertății de
exprimare a opiniilor
medicale și a
convingerilor religoase,
cu privire la definirea
anumitor orientări
sexuale, opțiuni de gen,
ș.a.m.d., ca fiind
patologice.

Autor: deputat Ilie Alin
Coleșa - Grupul Parlamentar
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2. Motivare admitere:
- forma inițială propusă
de Guvern este mai clară
și mai precisă.

