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BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra Legii pentru 
completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.1070  din 18 decembrie 2018, trimisă 
spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa                  
nr. PL-x 340/2018. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Nicușor HALICI 
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martie 2019, reexaminată ca urmare a Deciziei Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.584/2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.40 din 17 ianuarie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reexaminarea Legii pentru 
completarea art.12 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.584 
din 25 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.1070  
din 18 decembrie 2018, prin care  s-a admis obiecția de neconstituționalitate formulată 
și   s-a constatat că dispozițiile articolului unic pct. 1 sunt neconstituționale. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 9 aprilie 2019. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma reexaminării legii membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei 
Deputaților un raport suplimentar de adoptare asupra Legii pentru completarea art.12 
din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.584 din 25 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr.1070  din 18 decembrie 2018. Amendamentele respinse sunt 
redate în Anexă.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativa face parte din 

categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Nicușor HALICI 

          SECRETAR, 
Aida – Cristina CĂRUCERU 

 
 
Consilier, 
Roxana David



Anexă  
Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt. 

Lege în vigoare 
 

Text adoptat de Senat 
în reexaminare 

Text adoptat de Comisiei
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Cameră 
Decizională 

1.  Art. 12.- Sunt pedepsite cu 
închisoarea de la 1 la 5 ani 
următoarele fapte, dacă sunt 
săvârşite în scopul obţinerii 
pentru sine sau pentru altul de 
bani, bunuri ori alte foloase 
necuvenite: 
a) efectuarea de operaţiuni 
financiare, ca acte de comerţ, 
incompatibile cu funcţia, 
atribuţia sau însărcinarea pe 
care o îndeplineşte o persoană 
ori încheierea de tranzacţii 
financiare, utilizând 
informaţiile obţinute în virtutea 
funcţiei, atribuţiei sau 
însărcinării sale; 
b) folosirea, în orice mod, 
direct sau indirect, de 
informaţii ce nu sunt destinate 
publicităţii ori permiterea 
accesului unor persoane 
neautorizate la aceste 
informaţii. 
 

 1.La art. 12 partea 
introductivă se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 
„Art.12.- Sunt pedepsite cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani 
următoarele fapte, dacă sunt 
săvârșite în scopul obținerii 
pentru sine sau pentru altul 
de bani, bunuri ori alte 
foloase necuvenite:” 
Autor: Grupul Parlamentar 
al PNL  
 

Menținerea 
textului în 
vigoare 
coroborat cu 
majorarea 
pedepsei pentru 
cele două forme 
ale infracțiunii 
reglementate de 
art.12 este în 
concordanță cu 
decizia CCR 
nr.584/2018, 
paragraf 67, 
paragraf 71, 
paragraf 72 și cu 
dispozițiile 
Convenției 
Națiunilor Unite 
Împotriva 
Corupției la care 
România este 
parte. 

Camera 
Deputaților 

2.   Articol unic.- La articolul 12 2. Se elimină  Eliminarea Camera 
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Nr. 
crt. 

Lege în vigoare 
 

Text adoptat de Senat 
în reexaminare 

Text adoptat de Comisiei
(autorul 

amendamentului) 

Motivare Cameră 
Decizională 

din Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de 
corupţie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.219 din 18 mai 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
 „(2) În sensul prezentei legi, 
operaţiunile financiare constau 
în operaţiuni care antrenează 
circulaţia de capital, operaţiuni 
de bancă, de schimb valutar 
sau de credit, operaţiuni de 
plasament, în burse, în 
asigurări, în plasament mutual 
ori privitor la conturile bancare 
şi cele asimilate acestora, 
tranzacţii comerciale interne şi 
internaţionale. Pentru a fi 
efectuate ca acte de comerţ, 
operaţiunile financiare trebuie 
să constituie o acţiune de 
intermediere în circulaţia 
bunurilor făcută în mod 
organizat şi sistematic, în 
scopul obţinerii de profit.” 

Autor: Grupul Parlamentar 
al PNL 
 
 
 
 
 
 
 
 

textului pct.2 
din forma 
adoptată de 
Senatul 
României 
coroborat cu 
propunerea de 
amendament de 
majorare a 
pedepselor, 
constituie 
punerea în acord 
cu decizia CCR 
nr.584/2018 
 

Deputaților 
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