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                                                      PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                                        CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                                     Bucureşti, 27 martie 2017 
                                     Nr. Pl- x 127/2017 

 
RAPORT ÎNLOCUITOR 

 
asupra Propunerii legislative de revizuire a Constitu�iei României 

 
 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 Ini�iativa legislativă a cetă�enilor intitulată Lege de 
revizuire a Constitu�iei României, trimisă cu adresa nr. Pl-x 127  din 13 februarie 2017 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/280  din 
14 februarie2017. 

Potrivit prevederilor art. 150 din Constituţia României, republicată, Camera  Deputaţilor a fost sesizată în calitate 
de primă Cameră. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil ini�iativa 
legislativă, prin avizul nr. 4c-5/94 din 21 februarie 2017. 

Comisia pentru sănătate �i familie a avizat favorabil ini�iativa legislativă, prin avizul nr. 4c-8/77 din 22 
februarie 2017. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1200 din 6 noiembrie 2017, a avizat favorabil ini�iativa legislativă, cu 
observa�ii �i propuneri. 

Ini�iativa legislativă a cetă�enilor intitulată Lege de revizuire a Constitu�iei României are ca obiect de 
reglementare revizuirea Constitu�iei României, republicată, avându-se în vedere modificarea art. 48 alin. (1), în sensul 
stabilirii, la nivel constitu�ional, că familia se întemeiază pe “căsătoria liber consim�ită între un bărbat �i o femeie” �i 
nu pe “căsătoria liber consim�ită între so�i”, a�a cum se prevede în prezent. 
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Curtea Constitu�ională s-a pronun�at asupra ini�iativei legislative a cetă�enilor prin Decizia nr. 580 din 20 iulie 
2016, în condi�iile art. 146 lit. a) teza a II – a din Constitu�ie, potrivit cărora Curtea se pronun�ă „din oficiu asupra 
ini�iativelor de revizuire a Constitu�iei”. 

 În acest sens, Curtea Constitu�ională a  verificat caracterul constitu�ional al propunerii legislative ce face obiectul 
ini�iativei, îndeplinirea condi�iilor referitoare la publicarea acestei propuneri �i dacă listele de sus�inători prezentate sunt 
atestate potrivit art. 5 din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea ini�iativei legislative de către cetă�eni, întrunirea 
numărului minim de sus�inători pentru promovarea ini�iativei, prevăzut la art. 150 din Constitu�ie, precum �i 
respectarea dispersiei teritoriale în jude�e �i în municipiul Bucure�ti. 

Curtea Constitu�ională a constatat că ini�iativa legislativă de revizuire a Constitu�iei este constitu�ională în raport 
de prevederile art. 152 alin. (2) din Constitu�ie, întrucât nu suprimă dreptul la căsătorie ori garan�ii ale acestuia. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din  7 februarie 2017.  

La dezbateri au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
La dezbaterile din Comisie au fost prezen�i, în calitate de invita�i, doamna Nicoleta Bucur – Asocia�ia Părin�ilor 

pentru ora de religie, Domnul Bogdan Stanciu – Coali�ia pentru familie, reprezentan�i ai Asocia�iei Accept. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative de revizuire a Constitu�iei României, cu 
amendamentele admise în Anexa nr. 1. Amendamentul respins este redat în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
constitu�ionale. 

În �edin�a din data de 27 martie 2017, Plenul Camerei Deputa�ilor a hotărât retrimiterea ini�iativei legislative 
la comisie pentru întocmirea unui nou raport. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină �i imunită�i au dezbătut ini�iativa legislativă în �edin�a din 27 
martie 2017 �i au adoptat prezentul Raport înlocuitor.  

                      
                                        PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
 
                                    Eugen NICOLICEA                                      Stelu�a Gustica CĂTĂNICIU 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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AMENDAMENTE ADMISE 

                                                                                                                                                                       
Anexa nr. 1 

 
Nr. 
crt. 

Text în vigoare 
Constitu�ia României 

Text propunere legislativă Comisia juridică (autor 
amendament) 

Motivare 

1.  Lege de revizuire a 
Constitu�iei României 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Articolul 48 
alin. (1) din Constitu�ia 
României, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 767 din 31 
octombrie 2003, se modifică �i 
va avea următorul cuprins: 

Articol I. – Alineatul (1) al 
articolului 48 din 
Constitu�ia României, 
revizuită prin Legea nr. 
429/2003, aprobată prin 
referendumul na�ional 
organizat în zilele de 18 – 
19 octombrie 2003 �i  
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 767 din 31 octombrie 
2003, se modifică �i va avea 
următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Pentru un spor de 
precizie normativă 

3. ARTICOLUL 48 
Familia 

ARTICOLUL 48 
Familia 

Nemodificat  

4. (1)Familia se întemeiază pe 
căsătoria liber consim�ită între 
so�i, pe egalitatea acestora �i 
pe dreptul �i îndatorirea 
părin�ilor de a asigura 
cre�terea, educa�ia �i 
instruirea copiilor. 

(1)Familia se întemeiază pe 
căsătoria liber consim�ită între 
un bărbat �i o femeie, pe 
egalitatea acestora �i pe 
dreptul �i îndatorirea 
părin�ilor de a asigura 
cre�terea, educa�ia �i 

Nemodificat  
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instruirea copiilor. 
5.   Art. II. – Revizuirea 

Constitu�iei se supune 
aprobării prin referendum, 
organizat potrivit 
dispozi�iilor art. 151 alin. 
(3) din Constitu�ia 
României, republicată. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină �i imunită�i 

Este necesară 
introducerea 
normei privind 
supunerea spre 
aprobare prin 
referendum a 
revizuirii 
Constitu�iei. 
Pe cale de 
consecin�ă, Art. 
unic devine Art. 
I. 

Consilier parlamentar, Paul �erban 
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AMENDAMENTE RESPINSE 
                                                                                                                                                                      Anexa nr. 2 
 
Nr. 
Crt. 

Text în vigoare Text propunere legislativă Amendament respins Motivare 
1. Pentru admitere 
2. Pentru respingere 

1. Art. 48 (1)Familia se 
întemeiază pe căsătoria 
liber consim�ită între 
so�i, pe egalitatea 
acestora �i pe dreptul �i 
îndatorirea părin�ilor de 
a asigura cre�terea, 
educa�ia �i instruirea 
copiilor. 

(1)Familia se întemeiază pe 
căsătoria liber consim�ită 
între un bărbat �i o 
femeie, pe egalitatea 
acestora �i pe dreptul �i 
îndatorirea părin�ilor de a 
asigura cre�terea, educa�ia 
�i instruirea copiilor. 

„(1) Familia are dreptul la 
ocrotire din partea 
societăţii şi a statului, prin 
măsuri economice �i 
sociale, inclusiv prin 
încheierea căsătoriei. 
Căsătoria este uniunea 
liber consim�ită între un 
bărbat s�i o femeie, 
având la bază egalitatea 
între so�i, dreptul şi 
îndatorirea părinţilor de a 
asigura creşterea, educaţia 
şi instruirea copiilor.” 
 
Autori: 
Gabriel Andronache, Dep. 
PNL 
Valeria-Diana Schelean-
Şomfelean,  
 

1. Se consideră mai completă 
defini�ia familiei �i mai 
clare. 

2. Prin vot a fost respins, 
considerându-se suficient de 
clară defini�ia propusă prin 
ini�iativa legislativă. 
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