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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL 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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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 02.04.2019
Nr. 4c-11/518/2018

P.L.x340/2018
 

 
RAPORT  

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 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Legea 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 cu adresa nr. PL-x 
340/2018 şi înregistrată cu nr.4c-11/518/2018/2019. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat Legea nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în ședința din 
18 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 
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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 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 2 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 de  respingere 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.  

Forma transmisă de Senat prin care au fost puse în acord prevederile  
neconstituționale cu decizia Curții nu a întrunit numărul de voturi necesar adoptării 
raportului favorabil. 

 
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 


