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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati §i validari

Nr. XIX/ 280/2019

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009
privind Codul Penal

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin 
adresa nr. L576/2019, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea 
art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal, avand ca initiator Cazanciuc 
Robert-Marius - senator PSD.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observatii §i
propuneri.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati a transmis 
aviz negativ.

La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile art. 
63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, partea 
Ministerului Justitiei, doamna Lidia Barac, secretar de stat.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea art.192 - Uciderea 
din culpa - din Legea nr.286/2009 privind Codul penal - daca uciderea din culpa a fost 
comisa m conditiile art.335 din Codul penal (conducerea unui vehicul fara permis de 
conducere) sau ale art.336 din Codul penal (conducerea unui vehicul sub influenta 
alcoolului sau a altor substante), nu se poate dispune renuntarea la aplicarea pedepsei, 
amanarea aplicarii pedepsei sau orice forma de suspendare a executarii pedepsei.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, m §edinta din data de 10 
decembrie 2019, a analizat initiativa legislativa §i a hotar^t sa adopte, cu unanimitate de 
voturi ale membrilor prezenti, un raport de admitere, cu amendamente admise, 
cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul raport.



Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitati §i validari supune votului 
plenului Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise, cuprinse m anexa, 
care face parte integranta din prezentul raport, impreuna cu propunerea legislative.

Prin continutul seu normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
organice §i urmeaze a fi supuse dezbaterii si adopterii cu respectarea art. 76 alin (1) din 
Constitutia Romeniei, republicate.

Potrivit dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentaie §i ale dispozitiilor art. 
92 alin. (7) pet. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, Senatul este Prima Camere 
sesizate.

PresedSnte. Secretar,

Senator Adrian Nicolae DiaconuSenator Serb^n Nicolae

Intocmit, consilier Andreea Alexandroae
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Anexa la raportul nr. XIX/280/2019

Amendamente admis
la Propunerea legislativa pentru completarea art.192 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal

(L576/2019)

Amendament admisText Propunere legislativa 
pentru completarea art.192 
din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal

Motivare/ObservatiiLEGE nr. 286 din 17 iulie 
2009 privind Codul penal

Nr.
Crt.

Titlul legii Titlul legii se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:

Amendament al comisiei, 
admis cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti ai Comisiei juridice, 
de numiri, disciplina, 
imunitati validari,
conform
Consiliului Legislativ.

1.

Lege pentru completarea art.192 
din Legea nr.286/2009 privind 
Codul Penal

Lege pentru completarea art. 
91 alin (3] din Legea 
nr.286/2009 privind Codul 
penal observatiilor

Articolul unic se modiflca 
§i va avea urmatorul 
cuprins:

Amendament al comisiei, 
admis cu unanimitate de 
voturi ale membrilor 
prezenti ai Comisiei juridice, 
de numiri, disciplina, 
imunitati ^i validari, 
conform
Consiliului Legislativ.

Art. 91: Conditiile
suspendarii executarii 
pedepsei 
supraveghere

Articol unic
286/2019 privind Codul Penal 
din 17 iulie 2009, publicat m 
Monitorul Oficial nr. 510 din 24 
iulie 2009, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se 
modifica §i se completeaza dupa 
cum urmeaza:

Legea nr.2.

sub

Articol unic - La articolul 
91 alineatul (3) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul 
penal, publicat in 
Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.510 
din 24 iulie 2009, cu 
modificarile

(3]Nu se poate dispune 
suspendarea executarii 
pedepsei
supraveghere, daca:
a) pedeapsa aplicata este 
numai amenda;
b) aplicarea pedepsei a fost

observatiilor
sub
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initial amanata, dar ulterior 
amanarea a fost revocata; 
c)infractorul s-a sustras de 
la urmarire penala ori 
judecata sau a mcercat 
zadarnicirea aflarii
adevarului ori a identificarii 
5i tragerii la raspundere 
penala a autorului sau a 
participantilor.

completarile ulterioare, 
dupa litera c) se introduce 
o noua litera, litera d), cu 
urmatorui cuprins:

„d) infractiunea prevazuta 
la art. 192 alin. (2) a fost 
savar^ita in conditiile art. 
335 sau 336.”

Se elimina punctul 1.
(care prevedea completarea 
art. 192 cu alineatul 4)

Art. 192: Uciderea din 
culpa
(1) Uciderea din culpa a unei 
persoane se pedepse§te cu 
inchisoarea de la unu la 5 
ani.
(2) Uciderea din culpa ca 
urmare a nerespectarii 
dispozitiilor legale ori a 
masurilor de prevedere 
pentru exercitiul unei 
profesii sau meserii ori 
pentru efectuarea unei 
anumite activitati 
pedepse§te cu inchisoarea 
de la 2 la 7 ani. Cand 
incalcarea 
legale ori a masurilor de 
prevedere constituie prin ea

1. Articolul 192 se completeaza 
cu un nou alineat, alin (4) cu 
urmatorui cuprins :

Amendament de tehnica 
legislativa, 
solutia
preconizata regasindu-se in 
partea dispozitiva 
articolului unic reformulat.

3.

legislativa

a

se

dispozitiilor
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msa§i o infractiune se aplica 
regulile privind concursul de 
infractiuni.
(3)Daca prin fapta savar§ita 
s-a cauzat moartea a doua 
sau mai multor persoane, 
limitele 
pedepsei prevazute in alin. 
(1) alin. (2) se majoreaza 
cu jumatate.

speciale ale

(4) Daca fapta a fost savar^ita in 
conditiile prevazute de art. 335 
alin. (1] - (3) sau de art.336 alin. 
(1] - (3], nu se poate dispune 
renuntarea la aplicarea pedepsei, 
amanarea aplicarii pedepsei sau 
orice forma de suspendare a 
exeuctarii pedepsei.
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