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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege 
pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr. 286/2009 privind Codul 
penal, trimis cu adresa nr. PL- x 463/2018. 

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

 
 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru 
modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, trimis 
cu adresa nr. PL-x 463/2018. 

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 adoptat proiectul de lege în 
ședința din 5 septembrie 2018. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 266 din 28 martie 2018, a avizat 
favorabil, iniţiativa legislativă, cu observații și propuneri. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere, în anii 2018 și 2020 
prin nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectul de lege. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.218 - 222 din 

Legea nr.286/2009, în sensul înăspririi regimului sancţionator pentru infracţiunile de 
viol şi agresiune sexuală. 

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, punctele de vedere ale Guvernului 
României, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Superior al Magistraturii, 
în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din  8 aprilie 2021.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat instrumentul optim pentru o combatere 
eficientă a infracțiunilor nu este o mărire exagerată a pedepselor, ci existența unui 
sistem sancționator proporțional cu gravitatea faptelor săvârșite și cu ierarhia valorilor 



sociale într-o societate democratică, susținut de o aplicare promptă a acestor pedepse 
de către organele judiciare. Astfel, prevederea pentru fapta de viol a unei sancțiuni 
similare cu cea pentru infracțiunea de omor, precum și soluția detențiunii pe viață ca 
singură sancțiune pentru fapta de viol urmată de moartea victimei nu este în acord cu 
actualul sistem sancționator al Codului penal, în condițiile în care această pedeapsă 
este prevăzută, spre exemplu, pentru infracțiunea de genocid comisă pe timp de 
război. 

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 articolelor 218 și 219 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                               Ladányi László-Zsolt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


