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BIROULUI  PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 
iniţiativa cetăţenească de revizuire a Constituţiei României, trimisă spre dezbatere 
în fond Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 237 din 7 mai 
2019.             
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor constituționale. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Nicuşor HALICI  
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în Camera Deputaților, în Senat și în funcția de Președinte al României, până la 

intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării. 

Membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în 

şedinţa, care s-a desfășurat prin mijloace electronice, în data de 14 iulie 2020. La 

şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform 

listei de prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative și a documentelor care o 

însoțesc, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate 

de voturi, adoptarea propunerii legislative privind iniţiativa cetăţenească de 

revizuire a Constituţiei României, în forma prezentată de inițiator. Amendamentul 

respins este redat în Anexa la raport. 

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

categoria legilor constituționale fiind incidente prevederile art. 151 din Constituție – 

conform căruia proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată cu o majoritate 

de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere a Parlamentului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida Cristina CĂRUCERU 
 

   
 
 

 
 
 



Anexă: amendament respins 
 

Nr. 
crt. 

Text inițiativa legislativă Comisia juridică (autor amendament) Motivare 

1. Articolului 37.- (3) Nu pot fi aleși în organele 
administrației publice locale, în Camera Deputaților, în 
Senat și în funcția de Președinte al României cetățenii 
condamnați definitiv la pedepse privative de libertate 
pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la 
intervenirea unei situații care înlătură consecințele 
condamnării. 

(3) Nu pot fi aleși în organele administrației 
publice locale, în Camera Deputaților, în Senat 
și în funcția de Președinte al României cetățenii 
condamnați definitiv pentru infracțiuni săvârșite 
cu intenție, până la intervenirea unei situații care 
înlătură consecințele condamnării. 
Autor: deputat Steluța Cătăniciu 
 

 

 


