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Plenul Senatului a adoptat proiectul de modificare a Codului penal
Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de modificare a Codului penal, asa cum a fost elaborat de
Comisia speciala privind legile Justitiei.
S-au înregistrat 75 de voturi "pentru", 32 de voturi "împotriva" si o abtinere.
Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a dat marti raport favorabil modificarilor la Codul penal,
eliminând mai multe prevederi din forma initiala, care au fost declarate neconstitutionale de catre CCR. Comisia
speciala a decis sa ramâna în forma initiala mai multe articole criticate de Opozitie, pe motiv ca nu au fost atacate
sau nu au fost declarate neconstitutionale de CCR.
Unul dintre acestea se refera la reducerea termenelor de prescriptie a pedepselor. Astfel, termenele de prescriptie a
raspunderii penale vor fi: de 8 ani, fata de 10 ani în legea în vigoare, când legea prevede pentru infractiunea
savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani; si de 6 ani, în loc de 8 ani, când
legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani.
Un alt text se refera la abrogarea articolului referitor la neglijenta în serviciu.
Totodata, o alta modificare prevede introducerea unui termen de un an în care se poate face un denunt. "Mituitorul
nu se pedepseste daca denunta fapta mai înainte ca organul de urmarire penala sa fi fost sesizat cu privire la
aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data savârsirii acesteia", prevede textul.
Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului pentru ca raportul privitor la el nu
a fost pus pe site cu trei zile înainte de a fi dezbatut, asa cum prevede Regulamentul, pentru a putea fi consultat de
parlamentari. Propunerea a fost respinsa la vot, context în care ea a anuntat ca PNL va contesta din nou la Curtea
Constitutionala acest proiect, dupa ce va fi adoptat de Parlament.
Senatul este prima Camera sesizata pe acest proiect.
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