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Parlamentul Romaniei 

Senat
Comisia juridicd, de numiri, disciplind, imunitdti si validdri

Nr. XIX/203 /8 octombrie 2019

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitai:i §i validari, prin 
adresa nr. L421/2019 din data de 4 septembrie 2019, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea ^i completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, 
iniJ;iator: domnul Florin- Claudiu Roman, deputat PNL.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, 
completarea art.100 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, m sensul excluder!! de la posibilitatea dispunerii liberarii 
condRionate a persoanei aflata in executarea pedepsei pentru savar^irea uneia sau mai 
multora dintre infrac^iunile prevazute la art.188, 189, 218, 219, 220, 221, 234, 236, 289, 
290, 291, 292 sau 297 din Codul penal.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu 
observapi §i propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat negativ propunerea legislative.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati a 

transmis un aviz negativ.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile ulterioare, reprezentanti ai 
Ministerului Justitiei.

In jedinjia din 8 octombrie 2019, membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, 
imuniteji §i valideri au dezbetut propunerea legislative §i avizele primite si au hoterat, cu 
unanimitate de voturi ale celor prezenji, se adopte un raport de respingere.

Comisia juridicd, de numiri, discipline, imunitej;! ?! validdri supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere si propunerea legislative.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face parte din 
categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit. h) din 
Constitutia Romaniei, republicata, ^i urmeazd a fi supusd dezbaterii si adoptdrii in 
conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) din Legea fundamentald.



Potrivit prevederilor art.75 alin.fl) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale 
art.92 alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare,
SenatuI este prima Camera sesizata.
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