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RAPORT 

              asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea şi       
sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000, trimisă cu adresa nr. P.l.x 859 din 13 
noiembrie 2006, înregistrată sub nr. 31/1352 din 15 noiembrie 2006.     

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 9 noiembrie 
2006. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr. 882 din 26.06.2006. 

Guvernul, prin punctul său de vedere, nu susţine adoptarea  propunerii legislative, conform avizului    nr. 
2145 din 13 iulie 2006. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ iniţiativa 
legislativă, conform avizului trimis cu adresa nr.25/954 din 30 noiembrie 2006. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea art. 10 lit. b) şi c) din 
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările 
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ulterioare, în sensul dezincriminării faptei care s-a săvârşit cu încălcarea normelor de creditare, precum şi 
dezincriminarea faptei de utilizare a creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, atunci când toate 
aceste fapte sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 13 decembrie 2006.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiţiei, doamna Katalin 
Barbara Kibedi – secretar de stat.  

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat 16 deputaţi. 
  În urma examinării iniţiativei legislative şi a punctelor de vedere exprimate de către membrii Comisiei, s-a 
hotărât, cu majoritate de voturi ( 14 voturi pentru şi 2 împotrivă), să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre 
dezbatere şi adoptare, propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000 , cu amendamente admise, care sunt redate în ANEXA la prezentul 
raport. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi organice, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice.  
  
 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                                                                                    SECRETAR,           
                     Sergiu ANDON                                                                                                   George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
        Consilier, 
Nicoleta Segărceanu 
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ANEXĂ 
 
 AMENDAMENTE  ADMISE: 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

 

Motivare 

   1. LEGE 
pentru modificarea Legii pentru 

prevenirea, descoperirea şi       
sancţionarea faptelor de corupţie 

nr.78/2000 
 
 

LEGE 
pentru modificarea art. 10 lit. b) şi c) din 
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie 
nr.78/2000 

 
Autor : Comisia juridică. 
 

     
      Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă în redarea titlului 
legii. 

   2.      Articol unic – Legea pentru 
prevenirea, descoperirea şi  
sancţionarea faptelor de corupţie 
nr.78/2000, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 
2000, se modifică după cum urmează: 

 
 
 

     Articol unic – La articolul 10 din 
Legea pentru prevenirea, descoperirea şi  
sancţionarea faptelor de corupţie 
nr.78/2000, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 
2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, literele b) şi c)  se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

 
 
Autor : Comisia juridică. 

 
 

      Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă în redarea 
articolului unic. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
 

Amendamentul propus   
şi autorul acestuia 

 

Motivare 

   3.      1. La articolul 10, literele b) şi c) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
     ,, b) acordarea de credite sau de 
subvenţii cu încălcarea legii, neurmărirea, 
conform legii, a destinaţiilor contractate 
ale creditelor sau subvenţiilor ori 
neurmărirea creditelor restante; 
          c) utilizarea subvenţiilor în alte 
scopuri decât cele pentru care au fost 
acordate.” 
 

    1. La articolul 10, literele b) şi c) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
   Nemodificat. 
 
 

Autor : Comisia juridică. 
 

      Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 
 
 

 


