
 

 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

 

  
 

Bucureşti, 26.03.2020 

  

                                                                                                                          

P.L.x 404/2019                                                                                                                                                                                                             
 

                                                                    

                    

 
BIROULUI  PERMANENT  

AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

              

 

                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a 

Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 

2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare 

ale Uniunii prin mijloace de drept penal, trimis spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa              

nr. PL-x 404 din 1 octombrie 2019.  

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

categoria legilor organice. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI  

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=136&cam=2&leg=2016
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Bucureşti, 26.03.2020 

P.L.x 404/2019 

                                                     

 

     RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru 

dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace 

de drept penal 
 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 

modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei 

(UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind 

combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin 

mijloace de drept penal, trimis cu adresa nr. PL-x 404 din 1 octombrie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 

legislativă în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III –a din Constituţia României, 

republicată. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 

nr.438 din 29 mai 2019. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.82/DSPG/2020 

precizează că susține adoptarea inițiativei legislative în forma adoptată de Guvern. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, în ședința din data de 7 octombrie 2019, a avizat favorabil proiectul de 

lege. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil inițiativa legislativă în ședința din 14 octombrie 2019.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi 

pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea 

fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de 

drept penal. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 

legislativă prin mijloace electronice în ziua de 26 martie 2020. La şedinţa Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 

prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 

membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.78/2000 pentru 

prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea 

altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva 

intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, în forma adoptată de 

Senat. 

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

din categoria legilor organice.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 

 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=6&leg=2016&cam=2&pag=comp20191014

