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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                  
 

         București, 23 februarie 2021 
                                                                                  Pl-x 527/2014     

    
Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea și 

completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 

corupție (Pl-x 527/2014), trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa 

nr.Pl-x 527 din 2 decembrie 2014, înregistrată cu nr. 4c-13/1168 din 3 decembrie 2014. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 

în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din 

Constituția României, republicată. 

 
 

        PREŞEDINTE 
 

Mihai Alexandru BADEA 
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RAPORT  
asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților , 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru 
modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și 
sancționarea faptelor de corupție (Pl-x 527/2014), trimisă Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi cu adresa nr.Pl-x 527 din 2 decembrie 2014, înregistrată cu nr.4c-13/1168 din 
3 decembrie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 25 noiembrie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 
75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.2 g) – lit.h) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție , cu modificările și 
completările ulterioare, în sensul prevederii interzicerii dreptului de a mai exercita o 
funcție publică în cazul persoanelor prevăzute la art.1 din lege, care comit una sau mai 
multe infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în 
legătură directă cu infracțiunile de corupție și infracțiuni împotriva intereselor financiare 
ale Uniunii Europene. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri  iniţiativa 
legislativă, conform adresei cu nr.407 din 14 aprilie 2014. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat negativ propunerea legislativă, în şedinţa din 9 decembrie 2014, cu majoritate de 
voturi, conform adresei cu nr.4c-5/672 din 11 decembrie 2014. 

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform 
punctelor de vedere transmise prin adresele cu nr.1264/DPSG/27.06.2014,                    
nr.1704/25.02.2016, nr.2084/29.03.2017 și nr. 33/DPSG/17.01.2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și c ompletările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunere legislativă în şedinţa desfășurată 
in sistem mixt din ziua de 23 februarie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de 
respingere a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție , întrucât inițiatorul 
propunerii legislative nu s-a raportat la modificările intervenite în Legea nr.78/2000. 
Articolul 17 și art.18 privind infracțiunile în legătură directă cu infracțiunile de corupție au 
fost abrogate de art.79 pct.10 din  Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările ulterioare. Codul penal în vigoare 
reglementează faptul că pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi 
constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multor 
drepturi prevăzute expres și limitativ de lege. Propunerea de a se introduce într -o lege 
specială a unei pedepse complementare care să se aplice pe durată nedeterminată nu este 
conformă concepției Codului penal. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa leg islativă se încadrează 
în categoria legilor organice, incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din Constituția 
României, republicată. 

  
 
 
            PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
     

                  Mihai-Alexandru Badea           Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Rodica Penescu                                                                                                                            


