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EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
TitlulTp^iectuluilflFact normativ

Lege pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
Sectiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ
Termenul de transpunere al Deciziei-cadm 2008/913/JAI s-a 

implinit la data de 28 noiembrie 2010, autoritalile romane notificand 
transpunerea completa a acesteia.

Cu toate acestea, in cursul anului 2015, Comisia Europeana 
(COM) a deschis dosaml EU Pilot 8185/15/JUST\ cu privire la 
Romania, apreciind ca unele dintre dispozitiile actului normativ 
european sunt transpuse incorect/incomplet.

Autoritatile romane au transmis in cursul anului 2016 raspunsul 
lor motivat cu privire la sesizarile Comisiei, indicand argumentele 
pentru care decizia-cadru este considerata corect §i complet transpusa.

COM a inchis dosarul EU Pilot 8185/15/JUST, nevalidand 
raspunsul fumizat de autoritatile romane, iar la data de 30 octombrie 
a.c., Comisia Europeana a transmis autoritatilor romane scrisoarea de 
punere in intarziere^, prin care comunica faptul ca dupa examinarea 
masurilor de transpunere, considera ca Romania nu si-a indeplinit 
obligatiile care ii revin in temeiul art. 1 alin. (1) lit. a) din decizia-cadru, 
avand urmatorul cuprins:

„Articolul 1. Infracfiuni de naturd rasistd xenofobd
(1) Fiecare stat membru ia mdsurile necesare pentru a se 

asigura cdfaptele mentionate in continuare, sdvdr§ite cu intenfie, sunt 
pedepsihile:

a) instigarea publied la violenfd sau la urd impotriva unui grup 
de persoane sau a unui membru al unui astfel de grup definit pecriterii 
de rasd, culoare, religie, descendentd sau origine nafionald sau etnicd;

Descrierea 
situatiei actuale
1.

Deficientele invocate de catre Comisia Europeana au in vedere 
faptul ca legislatia nationala incrimineaza instigarea publica la violenta

' EU Pilot reprezinta un mecariism de dialog informal intre Corhisie ji statele membre vizate cu privire la aspecte 
referito'afe' la poten^iale situa^ii de nefespectare a legisla^iei UE, mecanism utilizat tnainte de demararea unei 
proceduri formale de infringement, in scopul solu^ionarii intr-o faza timpurie a situa^iilor de transpunere 
incorecta sau de netranspuiiere a dreptului european'.
^ Scrisoarea de punere in intarziere constituie prima etapa a fazei pre-contencioase, avand un termen^dei-aspuns 
standard de 2 luni.
In absen^a unui raspuns satisfacator din punctul de vedere al COM, aceasta poate emite ,avizul>imo|ivait'''^e,, 
reprezinta ultima etapa a fazei pre-contencibase, cu acelaji termen de raspuns standard de 2 lum ' '
Tn situatia in care nici raspunsul. la avizul motivat nu este considerat satisfacator de catre cdMi.iurmat’barb'a>'“
etapa procedural! const! in declan^area procedurii contencioase prin sesizarea CJUE.
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sau la ura impotriva unui grup de persoane, fara a se refer! m mod 
expres §i la instigarea impotriva unui membru al respectivului grup de
persoane.

De asemenea, se apreciaza ca reglementarea nationals limiteaza 
incfiminafea iristigMilaldblentalarsituatiile iiTcare^peruana incita 
public la comiterea unei infractiuni specifice.

2. Schimbari 
preconizate

Avand in vedere procedura declansata de COM, precum §i 
deficientele semnalate de aceasta, se impune luarea masurilor necesare 
pentru punerea legislatiei nationale in acord cu prevederile Deciziei- 
cadru 2008/913/JAI, astfel incat sa se asigure transpunerea corecta si 
completa a prevederilor acesteia.

Astfel, articolul 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 
iulie 2009 se va completa corespunzator, introducandu-se in cuprinsul 
sau atat prevederea expresa ca subiect pasiv al inffactiunii de incitare 
la ura sau discriminare a oricarei persoane care face parte dintr-o 
anumita categorie, cat §i referirea expresa la incitarea publica la 
violenta ca modalitate de comitere a faptei.

De asemenea, avand in vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 
48/17.02.2020, a fost introdus art. II., cu urmatorul continut; „Legea 
nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, precum §i cu modificarile aduse prin prezenta 
lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

3. Alte informatii
Sectiunea a 3-a

Impactui socioeconomic al proiectului de act normativ
l.Impactul macroeconomic

Nu este cazul.
1^ Impactui asupra 
mediului concurential si 
domeniului ajutoarelor de

Nu este cazul.

stat
2. Impactui aSupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul.

3. Impactui social Nu este cazul.
4. Impactui asupra Nu este cazul.
mediului
5. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a
Impactui financiar asupra bugetului general consblidat, atat pe termenifeu^^e^tru 

____________ anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani) mmm€-Sm2



Indicatori Urmatorii 4 ani Media pe 5Anul
curent am

1 52 3 4 6 7
1. Modificari ale veniturilor 

~bugetare, plus/minus din 
care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale,
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat
(i) contributii de asigurari

Nu este 
cazul.

2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care

Nu este 
cazul.

a) buget de stat, din acesta:V
(i) cheituieli de personalr.y

(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale
(i) cheituieli de personal
(ii) bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheituieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:

Nu este 
cazul.

a) buget de stat
(i) cheituieli de personal
(ii) bunuri ?i servicii
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre^terii
bugetare 
5. Propuneri pentru a 

reducereacompensa 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarii

r-.,.,/ fiWiii S''')
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veniturilor
cheltuielilor bugetare

§i/sau

7. Alte informatii Nu este cazul.
Sectiunea a 5-a___

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare
1. M^uri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative in vigoare 
ce vor fi modificate sau

Nu este cazul.

abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a

de actproiectului 
normativ; 
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate in
vederea 'implementarii 
noilor dispozilii 
1^ Compatibilitatea 
proiectului de act normativ 
cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice

Nu este cazul.
<•-

2. Conformitatea Prezentul proiect transpune art. 1 alin. (1) lit. a) din Decizia-cadru 
2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind 
combaterea anumitor forme §i expresii ale rasismului §i 
xenofobiei prin intermediul dreptului penal, publicata in Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 328 din 6 
decembrie 2008.

proiectului de act normativ 
cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce 

prevederitranspun
comunitare
3. M^uri normative 
necesare aplicarii directe a 
actelor 
comunitare

Nu este cazul.

normative

4. Hotarari ale Curlii de 
Justitie a Uniunii Eurbperie

Nu este cazul.

5. Alte acte norniative 
documente

Nu este cazul.
§i/sau
Internationale din care 
decurg angajamente
6. Alte informatii Nu este cazul.

Secfiunea a 6-a j
vederea elaborarii proiectului de ac^ nbr^matiyiConsultarile efectuate in
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1. Informatii privind 
procesul de consultare cu 
organizatii
neguvernamentale, institute 
de cefcetare §i alte 
organisme implicate

Proiectul de Lege a fost supus dezbaterii publice prin afisare pe 
site-ul Ministerului Justitiei.

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum si a 
modului in care activitatea 
acestor organizatii este 
legata de proiectul actului 
normativ

Nu este cazul.

3. Consultarile organizate 
autoritatile 

administratiei publice 
locale, in situa^ia in care 
proiectul de act normativ 
are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in 
conditiile 
Guvernului nr.521/2005 
privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autorita^ilor 
administratiei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative

Nu este cazul.
cu

1

5

Hotararii

■i-
j' ‘
•.X.

•■'r

f''

4. Consultarile desfasurate 
in cadrul consiliilor 
interministeriale, 
conformitate cii prevederile 
Hotararii Guvernului nr.

privind 
consiliilor

Nu este cazul.

m

750/2005
constituirea
interministeriale
permanente
5. Informatii 
avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de
Aparare a Tarii_______^

privind Proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul 
Legislativ prin avizul nr. 48/2021.

is S'

k m sty: s
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c) Consiliul Economic si 
Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

6. Alte informatii Nu este cazul.
Sectiunea a 7-a

Activitafi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act
normativ

1. Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii 
proiectului de act normativ

Proiectul de Lege a fost supus dezbaterii publice prin afisare pe
site-ul Ministerului Justitiei»

2. Informarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului in 
implementarii proiectului 
de act normativ, precum si 
efectele asupra sanatalii si 
securitatii cetatenilor sau 
diversitatii biologice

Nu este cazul.

urma

&

3. Alte informatii Nu este cazul.
Sectiunea a 8-a 

Masuri de implementarer
1. Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de act 
normativ de catre 
autoritatile administra^iei 
publice centrale si/sau 
locale - infiintarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor 
existente
2. Alte informatii Nu este cazul.

/
..
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea 
art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de art. 76 alin. 
(3) din Constitutia Romaniei, republicata.
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