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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati validari 
Nr.Xlx/308/02.02.2021

Comisia pentru constitupionalitate

Nr.LXVlU/1425/02.02.2021

RAPORT COMUN
asupra Legii pentru modificarea ^i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul

penal
ca urmare a Deciziei Curtii Constitufionale nr. 679/30.09.2020

(L38/2018)

in temeiul art. 147 alin. (2) din Legea fundamentala, in conformitate cu prevederile art. 
152 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari ^i Comisia pentru 
constitupionalitate, prin adresa L38/2018 din 09.11.2020 au fost sesizate in procedura 
reexaminarii de catre Biroul permanent al Senatului, cu Legea pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (L38/2018), ca urmare a Deciziei 
Curtii Constitupionale nr. 679 din 30 septembrie 2020.

Propunerea legislative, in forma initiala, a avut ca obiect de reglementare majorarea 
limitelor de pedeapsa pentru infractiunile prevazute de dispozitiile art.214 alin.(l) - 
exploatarea cersetoriei, ale art.215 - folosirea unui minor in scop de cersetorie, precum si ale 
art.216 - folosirea serviciilor unei persoane exploatate, toate din Codul penal.

in forma adoptata de Camera Deputatilor la data de 17 iunie 2020, au fost incluse 
amendamentele propose de membrii Comisiei juridice, de disciplina §i imunitati, din care 
primele doua amendamente vizeaza modificari inerente impose de normele de tehnica 
legislative, iar cel de-al treilea conste in completarea prevederilor art. 100 din Codul penal 
prin introducerea, intr-un nou alineat, a solupiei legislative referitoare la excluderea de la 
beneficiul acorderii libererii conditionate in cazul condamnatului aflat in executarea unei 
pedepse pentru sevarsirea uneia sau a mai multora dintre faptele prevezute de dispozitiile 
art. 188, art. 189, art. 214-216, art. 218-221, art. 234 §i art. 236 din Codul penal.

Curtea Constitutionaie a fost sesizate in data de 19 iunie 2020 de Inalta Curte de 
Casatie si Justipie, constituite in Secpii Unite, cu obiecpia de neconstitupionalitate a dispozipiilor 
Legii.

Curtea a admis obiecpia de neconstitupionalitate formulate si a constatat prin Decizia 
nr. 679 din data de 30 septembrie 2020 ce Legea pentru modificarea §i completarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, in ansamblul ei, este neconstitutionala.



Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru 
constitu^ionalitate au examinat Legea, in procedura reexaminarii ca urmare a Deciziei nr. 
679 /2020, pe parcursul sedinfei comune din data de 2 februarie 2021. in dezbatere, au fost 
avute m vedere decizia Curtii pronuntata in controlul a priori asupra Legii pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal (L38/2018), 
prevederile Legii Fundamentale cu privire la rolul si atributiile Parlamentului prevazute de 
art. 147 din Constitute si jurisprudenta Curtii Constitutionale in materia efectelor deciziilor 
Curtii Constitutionale.

Prin Decizia nr.679/2020, Curtea a statuat ca: "Legea pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal este neconstitutionala in 
ansamblul sau, intrucat incalca prevederile constitutionale ale art. 61 alin. (2) referitor 
la structura Parlamentului si ale art. 75 privind sesizarea Camerelor.”

in jurisprudenta sa, Curtea a interpretat in mai multe randuri dispozi^iile art. 147 alin. 
[2) din Constitu^ie si a distins in privinfa efectelor pe care le produce decizia sa de constatare 
a neconstitufionalita^ii unor dispozipi din lege mainte de promulgare §i decizia de constatare a 
neconstitufionalitaj:ii unei legi in ansamblul sdu. Cu referire la cea de-a doua situa^ie 
menj;ionata, Curtea a statuat, de principiu, ca pronunfarea unei astfel de decizii are un 
efect delinitiv cu privire la acel act normativ, consecin^a fiind incetarea procesului 
legislativ in privin(a respective! reglementari. Astfel, prin Decizia Curtii Constitutionale 
nr.679/2020, Curtea a precizat ca ” in ceea ce prive§te efectele deciziei prin care Curtea, 
in cadrul controlului anterior promulgarii, constata neconstitutionalitatea unei legi in 
ansamblul sau, iar nu doar a unor dispozitii din cuprinsul acesteia, Curtea retine ca - in 
temeiul prevederilor art. 147 alin. (4) din Legea fundamentala si avand in vedere 
jurisprudenta sa in materie - Parlamentului ii revine obligatia de a constata incetarea 
de drept a procesului legislativ, ca urmare a constatarii neconstitutionalitatii legii in 
integralitatea sa. Curtea a aratat in jurisprudenta sa ca situatia determinata de 
constatarea neconstitutionalitatii legii in ansamblul sau are efect definitiv cu privire la 
acel act normativ, consecinta fiind incetarea procesului legislativ in privinta 
respective! reglementari (Decizia nr. 619 din 11 octombrie 2016, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 6 din 4 ianuarie 2017, Decizia nr. 139 din 13 
martie 2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 336 din 3 mai 
2019, paragraful 88, si Decizia nr. 155 din 6 mai 2020, citata anterior, paragraful 79)."

In conformitate cu prevederile art.63, alin.(l), la dezbaterea Legii aflate in procedura 
reexaminarii in sedinta comisiei din data de 2 februarie 2021, a participat domnul Alexandra 
Dimitriu, secretar de stat din cadrul Ministerului Justitiei.

In urma dezbaterilor §i a opiniilor exprimate asupra Legii pentru modificarea §i 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, in sedinfa din 2 februarie 2021, 
membrii comisiilor au hotarat, cu unanimitate de voturi ale senatorilor prezenti, sa adopte 
un raport comun de respingere asupra Legii.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru 
constitu|:ionalitate supun spre dezbatere plenului Senatului, prezentul raport comun de 
respingere a Legii.

in raport cu obiectul de reglementare, legea aflata in procedura reexaminarii face 
parte din categoria legilor organice si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, 
potrivit art.76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata.
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