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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 31 octombrie 2017 
                   Nr. Pl- x 276/2016 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru completarea  art. 348 al Legii nr. 286/2009 privind 

Codul Penal 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea  art. 348 al Legii 
nr. 286/2009 privind Codul Penal, trimisă cu adresa nr. Pl-x 276 din 15 iunie 2016 şi  
înregistrată cu nr. 4c-11/775  din 16 iunie 2016. 

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 respins propunerea legislativă  în şedinţa 
din 7 iunie 2016.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 3 din 6 ianuarie 2016, a avizat favorabil, iniţiativa 
legislativă. 
 Guvernul României a transmis două puncte de vedere din 2016 �i 2017, prin care nu 
susţine adoptarea propunerii legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte �i problemele minorită�ilor na�ionale a 
transmis un aviz negativ cu avizul 4c-5/512 din 22 iunie 2016. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare: completarea Legii nr.286/2009, în 
sensul stabilirii drept infracţiune a faptei constând în folosirea sau prezentarea ca originală a 
unei lucrări scrise sau a unei comunicări orale, inclusiv în format electronic, în care au fost 
incluse texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice 
extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest 
lucru şi fără a face trimitere la sursele originale, dacă are ca rezultat obţinerea unei diplome, 
unui titlu universitar sau academic ori a unei poziţii profesionale. 
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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 şi  avizul Consiliului 
Legislativ în şedinţa din 31 octombrie 2017.  
 La dezbateri membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii 
legislative pentru completarea  art. 348 al Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
  

 
 
                      

                     PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
 

                 Eugen NICOLICEA                                      Costel Neculai DUNAVA                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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