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Senat - Comisia juridica: Legea ce pedepseste incitarea la ura ̸ discriminare, în
acord cu decizia CCR; criteriile de discriminare, incluse
Comisia juridica a Senatului a completat, marti, în acord cu decizia Curtii Constitutionale, la reexaminare,
legea pentru modificarea articolului 369 din Codul penal prin care se pedepseste incitarea la ura, violenta si
discriminare, fiind incluse criteriile de discriminare.
Legea, initiata de Guvern în luna februarie, a fost adoptata de Camera Deputatilor, în calitate de for decizional, pe
30 iunie si atacata la CCR de presedintele Klaus Iohannis din cauza lipsei unor criterii în continutul normei de
incriminare a infractiunii.
Pe 15 septembrie, CCR a decis ca sunt neconstitutionale dispozitiile legii potrivit carora incitarea la violenta, ura
sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv ca face parte dintr-o anumita categorie se pedepseste cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
Legea a fost amendata, marti, de Comisia juridica iar articolul 369 din Codul penal propus plenului spre adoptare
stipuleaza ca "incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenta, ura sau discriminare împotriva unei persoane pe
motiv ca face parte dintr-o anumita categorie de persoane definita pe criterii de rasa, nationalitate, nationalitate,
etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, vârsta,
dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte criterii de acelasi fel, considerate
de faptuitor drept cauze ale inferioritatii unei persoane în raport cu celelalte, se pedepseste cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amenda".
Guvernul si-a argumentat actul normativ prin "procedura declansata de Comisia Europeana, precum si deficientele
semnalate de aceasta, ce impun luarea masurilor necesare pentru punerea legislatiei nationale în acord cu
prevederile Deciziei-cadru 2008/913/JAI, astfel încât sa se asigure transpunerea corecta a prevederilor acesteia".
Legea pentru modificarea articolului 369 din Codul penal va intra în dezbaterea plenului Senatului.
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