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                                             Parlamentul României 
                                               Camera Deputaţilor 
 
COMISIA JURIDICĂ                                           Bucureşti, 20 septembrie 2022 
DE DISCIPLINĂ                                                    Nr. 4c-13/317/2022 
ŞI IMUNITĂŢI 

                                                   PL x 219/2021/2022 
                                                                             

  
 

 
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Legii privind protecția avertizorilor în 
interes public,  trimisă cu adresa nr. PL - x 219 din 6 septembrie 2022 şi înregistrată cu nr. 
4c-13/317 din 6 septembrie 2022, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a cererii 
Președintelui României. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor organice. 
 

 

 

 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
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Conform cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                                          CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

             Bucureşti, 20 septembrie 2022 
             PL - x 219/2022 

              Nr. 4c-13/317/2021/2022                                          
 

RAPORT 
asupra Legii privind protecția avertizorilor în interes public, aflată în procedură de reexaminare ca 

urmare a cererii Președintelui României. 
 

 În conformitate cu prevederile art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere, în fond, cu reexaminarea  Legii privind protecția avertizorilor în interes public aflată în 
procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României, trimisă cu adresa nr. PL - x 219 din 
6 septembrie 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-13/317 din 6 septembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera  
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 aprilie 
2022. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri,  inițiativa legislativă, prin avizul 
nr. 310 din 25 martie 2022. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de lege. 
 Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat negativ proiectul de lege, prin 
avizul nr. 4c-20/182 din 4 mai 2022. 
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat favorabil inițiativa legislativă 
prin avizul nr. 4c-19/90 din 10 mai 2022. 
 Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat negativ inițiativa legislativă prin avizul nr. 4c-
9/322 din 10 mai 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare cadrul general în materia protecţei 
persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în 
cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul 
persoanelor juridice de drept privat, vizând transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor 
care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de 
motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social în şedinţa din  28 iunie 2022.  
  La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei conform listei 
de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind protecția 
avertizorilor în interes public, cu amendamente admise și amendamente respinse.  
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La data de 7 iulie 2022, deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România, 
precum și deputați neafiliați au formulat o sesizare de neconstituționalitate. 

Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată sesizarea de neconstituționalitate a legii, prin 
Decizia nr. 390 din 13 iulie 2022. 

La data de 29 iulie 2022, Președintele României a solicitat reexaminarea legii, iar cererea de 
reexaminare a fost înaintată Senatului. 

În cererea de reexaminare, cu privire la raportările anonime excluse din legea trimisă la 
promulgare, Preşedintele apreciază "necesară reevaluarea soluţiei legislative referitoare la analizarea 
sesizărilor anonime în măsura în care acestea conţin suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii şi 
corelarea normelor". De asemenea, se arată că lipsa preluării principiului bunei-credinţe în lege, “corelată cu 
folosirea sintagmei,,raportarea era necesară” de la art 20 alin. (1) Ut. b) din lege drept condiţie pentru 
aplicarea măsurilor de protecţie şi coroborarea acestora cu dispoziţiile alin. (2) al art 20 conduc la o 
îndepărtare de la concepţia actului normativ european a cărui transpunere se urmăreşte”. 

În Cerere, Preşedintele a apreciat că termenul de 2 ani pentru păstrarea raportărilor "este insuficient 
pentru a asigura finalitatea legii şi a transpune în mod adecvat actul european care are în vedere o perioadă 
de păstrare necesară şi proporţională cu scopul urmărit, cel de a oferi o protecţie efectivă avertizorilor de 
integritate şi de a asigura un cadru apt în care să se efectueze verificările necesare şi să se sancţioneze 
încălcările raportate". 

În ceea ce priveşte măsurile de protecţie împotriva represaliilor, Preşedintele a constatat ca 
prevederile de la art. 21 alin. (3), (7) şi (8) din Directiva 2019/1937 nu se regăsesc în conţinutul legii supuse 
reexaminării, deşi art. 21 alin. (8] din Directivă impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a 
asigura că sunt prevăzute măsuri reparatorii şi compensaţii integrale pentru acele prejudicii suferite de 
avertizori. 

România, în perioada în care a deţinut Preşedinţia Consiliului UE, în anul 2019, a condus şi a 
finalizat într-un timp record negocierile pentru Directiva privind avertizorii. Această activitate a fost 
apreciată la momentul respectiv de statele membre, de Comisia Europeană şi de Parlamentul European, fiind 
considerată ca una dintre realizările importante ale Preşedinţiei României Ia Consiliul UE. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată cu reexaminarea, a adoptat legea, ca urmare a 
cererii Președintelui României, la data de 1 septembrie 2022. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat cererea Președintelui României, au 
dezbătut forma legii reexaminate de Senat și au reexaminat legea în şedinţa din  20 septembrie 2022.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei conform listei 
de prezență. 

La dezbateri, a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul 
Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind protecția 
avertizorilor în interes public, în forma reexaminată de Senat.  

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria legilor organice. 

  
                      

                               PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,                                                      

                  Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                                 Ladányi László-Zsolt         

 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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Anexa  
 

  AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Legea reexaminată de Senat Comisia juridică (autor 
amendament) 

1.Motivare pentru 
susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru 
respingerea 
amendamentului 
 

Cameră 
Decizională 

1.  
 
 
(2) Raportarea anonimă cuprinde 
cel puțin următoarele: datele de 
contact ale avertizorului în interes 
public, calitatea persoanei care 
efectuează raportarea în condițiile  
art.2, contextul profesional în care 
au fost obținute informațiile, 
persoana vizată, dacă este 
cunoscută, descrierea faptei 
susceptibile să constituie încălcare a 
legii în cadrul unei autorități, 
instituții publice, oricărei alte 

-La art. 6, alin. (2) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
"Prin excepție de la prevederile alin. 
(1), raportarea care nu cuprinde 
numele, prenumele, datele de contact 
sau semnătura avertizorului în interes 
public se examinează și se 
soluționează, în măsura în care conține 
suficiente informații referitoare la 
încălcări ale legii." 
 
Autor: dep. Mihai Alexandru Badea, 
Oana Murariu 

1. 
2. Prin vot s-a 
respins 
amendamentul. 

Camera 
Deputaților 
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persoane juridice de drept public 
sau în cadrul persoanei juridice de 
drept privat, precum și, după caz, 
probele în  susținerea raportării și 
data.  

2.  b) raportarea este transmisă 
anonim și nu conține suficiente 
informații referitoare la încălcări ale 
legii, care să permită analizarea și 
soluționarea raportării, iar persoana 
desemnată a solicitat completarea 
acesteia în termen de 15 zile, fără ca 
această obligație să fie îndeplinită. 

b) raportarea este trimisă anonim și nu 
conține suficiente informații referitoare 
la încălcări ale legii, care să permită 
analizarea și soluționarea raportării, iar 
persoana desemnată a solicitat 
completarea acesteia în termen de 15 
zile fără ca această obligație să fie 
îndeplinită ori avertizorul nu a 
precizat nicio modalitate în care ar 
putea fi contactat pentru a oferi 
lămuriri suplimentare acolo unde 
este absolut necesar pentru 
soluționarea raportării. 
 
Autor: dep. Oana Murariu 

1. 
2. Prin vot s-a 
respins 
amendamentul. 

Camera 
Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 



 


