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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridicd, de numiri, disciplind, 
imunitdti si validdri

Nr.XIX/149/29.06.2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.286/2009

privind Codul penal 

(L216/2021)

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin 

adresa nr.L216/2021 din 07.06.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 

m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, initiata de un senator UDMR.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea continutului 

constitutiv al infractiunii de ultra] m varianta agravata prevazuta de art. 257 alin. (4) din 

Codul penal, m sensul extinderii categoriilor de personal referitor la care comiterea faptelor 

prevazute de art. 257 alin. (1) - [3) determine o majorare a limitelor de pedeapse, prin 

adeugarea personalului silvic.

Conform Expunerii de motive, initiatorii considerd ce Jndsprirea regimului 

sanctionator pentru ultrajul sdvdrsit impotriva personalului silvic va conduce pe termen scurt la 

descurajarea actelor de agresiune la adresa autoritdtii statului, permitdnd personalului de 

specialitate silvicd sd-si tndeplineascd atributiile intr-un cadru mai sigur, iarpe termen lung va 

contribui la scdderea infractionalitdtii in general."

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative cu observatii si

propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil prezenta propunere legislative. 

Consiliul Superior al Magistraturii, prin adresa nr. 8857 din data de 18 iunie 

2021, a transmis ce initiativa parlamentare nu face parte din categoria actelor normative care
1



reglementeaza activitatea autoritatii judecatoresti, nefiind necesar un aviz din partea 

Consiliului Superior al Magistraturii. Prin aceeasi adresa, consiliul a transmis ca m cadrul 
Comisiei nr. 1 - comuna Legislatia si cooperare interinstitutionala s-a analizat propunerea 

legislativa si s-a propus reformularea propunerii de modificare a alin. (4) al articolului 257 

din'Codul penal pentru a fi m acord cu prevederile Statutului personalului silvic aprobat prin 

OUG nr. 59/2000.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte minorita^i 

Comisia pentru ape, paduri, pescui si fond cinegetic au transmis avize favorabile, fara 

amendamente.
In cadrul sedintei din data de 29 iunie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

discipline, imunitati si validari au analizat initiativa legislativa si propunerile din avizele 

transmise. Membrii comisiei au luat in considerare ca Statutul personalului silvic, aprobat 
prin O.U.G. nr. 59/2000, prevede mai multe categorii de personal silvic, cu diferite atributii, ce 

nu implica m toate cazurile exercitiul autoritatii publice, ci numai m situatiile prevazute de 

art. 3 din Statut.
Astfel, Comisia a hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor prezeni:i, sa adopte un 

raport de admitere, cu amendamente admise. Amendamentele admise se regasesc m 

anexa la prezentul raport care face parte integrants din acesta.
In consecinJ:a, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise, 
al propunerii legislative si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, initiativa legislativa face parte din categoria 

legilor organice si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.[l) din 

Constitu^;ia Romaniei, republicata.
Potrivit dispozitiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentals §i ale art.92 alin.(7) pct.2 

din Regulamentul Senatului, cu modificSrile ^i completSrile ulterioare, Senatul este prima 

Camera sesizata.
PresedfntdJ

Senator Scantei

si

Secretar,
Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher

Intocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa la Raportul nr.XIX/ 149/29.06.2021Comisia juridica, de numiri, disciplina,

imunitati si validari

Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal

L216/2021

Motivare/PrecizareText Legeain vigoare Amendamente admiseNr.crt. Text Propunere legislativa 
L216/2021

Amendament de 
tehnica legislativa, 
conform avizului 
Consiliului 
Legislativ.

1. Titlu:
Lege pentru modificarea Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal

Titlu:
Lege pentru modificarea 
art.257 alin.(4) din Legea 
nr.286/2009 privind Codul 
penal

)

Articol unic. - La articolul 257 
din Legea nr.286/2009 privind 
Codul penal, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr.510 din 24 iiilie 
2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare,
alineatul (4) se modifica si va 
avea urmatorul cuprins:

Amendament de 
tehnica legislativa, 
conform avizului 
Consiliului 
Legislativ.

2. Articol unic. - Legea nr.286/2009 
privind Codul penal, publicata m 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr.510 din 24 iulie 2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica dupa cum urmeaza:

Amendament al 
Comisiei juridice, 
adoptat 
unanimitatea 
voturilor membrilor 
prezenti.__________

[4) Faptele prevazute m alin. (1) 
- [3), comise asupra unui politist 
sau jandarm, aflat in 
exercitarea atributiilor de 
serviciu sau in legatura cu 
exercitarea acestor atributii.

Ultra) ul 
Art. 257.-
(4) Faptele prevazute in alin. (1) - 
(3), comise asupra unui politist sau 
jandarm, aflat in exercitarea 
atributiilor de serviciu sau in

l.Alineatul (4) al articolului 257 va 
avea urmatorul cuprins:
(4] Faptele prevazute in alin. Cl)-(3), 
comise asupra unui politist, jandarm, 
precum si asupra personalului silvic, 
aflat in exercitarea atributiilor de

3.

cu
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precum si asupra personalului 
silvic investit cu exercitiul 
autoritatii publice, aflat in 
exercitarea atributiilor de 
serviciu sau in legatura cu 
exercitarea acestor atributii, se 
sanctioneaza cu pedeapsa 
prevazuta de lege pentru acea 
infractiune, ale carei limite se 
majoreaza cu jumatate.______

legatura cu exercitarea acestor 
atributii, se sanctioneaza cu 
pedeapsa prevazuta de lege pentru 
acea infractiune, ale carei limite se 
majoreaza cu jumatate.

serviciu sau in legatura cu exercitarea 
acestor atributii, se sanctioneaza cu 
pedeapsa prevazuta de lege pentru 
acea infractiune, ale carei limite se 
majoreaza cu jumatate.
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