
1 
 

 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
Nr. 4c-37/23/2021 Nr.4c-13/182 

 

 
                                                                                         

 Bucureşti, 23.02.2021 
                  

 
 

BIROULUI PERMENENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 

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

procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.466 din 29 

iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.862 din 25 

octombrie 2019, transmisă cu adresa nr. PL.x 406/2018 din 8 februarie 2021. 
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RAPORT COMUN 
asupra Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
constituționalitate şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate cu 
reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.466 
din 29 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.862 din 25 
octombrie 2019, transmisă cu adresa PLx 406/2018. 

Inițiativa legislativă, în forma iniţială, a avut ca obiect de reglementare, în 
principal, punerea în acord a unor prevederi ale Codului penal, declarate în controlul 
de constituţionalitate a posteriori ca fiind neconstituţionale, cu prevederile Constituției 
României, precum şi cu unele directive ale Uniunii Europene. Pe parcursul 
dezbaterilor parlamentare derulate în cadrul Comisiei speciale comune a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii 
legislative în domeniul justiţiei, înfiinţate prin Hotărârea Parlamentului nr. 69/2017 au 
fost modificate şi alte prevederi ale Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi 
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ale Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, care nu făcuseră obiectul controlului de constituţionalitate. 

La legea adoptată în şedinţa din data de 4 iulie 2018 de către Camera 
Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, au fost depuse sesizări de 
neconstituţionalitate de către 110 deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al 
Partidului National Liberal, Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România, 
Grupului parlamentar al Partidului Mişcarea Populară și deputaţi neafiliaţi, Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie şi Preşedintele României. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 650/2018 din 25 octombrie 2018, a 
admis parţial obiecţia de neconstituţionalitate formulată asupra legii trimise la 
promulgare şi a constatat că mai multe dispoziţii din Legea pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie sunt 
neconstituţionale. 

Parlamentul a reluat procesul legislativ în vederea punerii în acord a 
prevederilor declarate neconstituţionale cu Decizia Curţii nr.650/2018. Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 206/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii 
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie a fost 
adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră Decizională, în procedura 
reexaminării ca urmare a Deciziei nr.650 din 25 octombrie 2018, în şedinţa din data de 
24 aprilie 2019. 

Curtea Constituţională a fost sesizată din nou cu obiecţia formulată de 
deputați aparținând Grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și Uniunii 
Salvați România, precum şi cu obiecţia formulată de către Preşedintele României. 

Curtea a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat prin 
Decizia nr. 466 din data de 29 iulie 2019 că Legea pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, în ansamblul ei, este 
neconstituţională. 

Comisiile sesizate din Senat au examinat legea, în procedura reexaminării ca 
urmare a Deciziei nr.466/2019. În dezbatere, au fost avute în vedere deciziile Curţii 
pronunţate în controlul a priori asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, deciziile Curţii pronunţate în 
controlul a posteriori prin care s-a constatat neconstituţionalitatea mai multor prevederi 
din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, prevederile Constituției României cu 
privire la rolul şi atribuţiile Parlamentului prevăzute de art. 147 din Constituţie şi 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia efectelor deciziilor Curţii 
Constituţionale. 

În jurisprudenţa sa, Curtea a interpretat în mai multe rânduri dispoziţiile 
art.147 alin. (2) din Constituţie şi a distins în privinţa efectelor pe care le produce 
decizia sa de constatare a neconstituţionalităţii unor dispoziţii din lege înainte de 
promulgare şi decizia de constatare a neconstituţionalităţii unei legi în ansamblul său. 
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Cu referire la cea de-a doua situaţie menţionată, Curtea a statuat, de principiu, că 
pronunţarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, 
consecinţa fiind încetarea procesului legislativ în privinţa respectivei reglementări. 
Astfel, prin Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2019, Curtea a precizat că efectul 
juridic al prezentei decizii este circumscris art. 147 alin. (4) din Legea fundamentală şi 
jurisprudenţei Curţii în materie, astfel că Parlamentului îi revine în continuare obligaţia 
de a constata încetarea de drept a procesului legislativ, ca urmare a constatării 
neconstituţionalităţii legii, în integralitatea sa, iar, în ipoteza iniţierii unui nou demers 
legislativ cu privire la acelaşi domeniu de reglementare, de a se conforma celor 
statuate (...) atât prin decizia pronunţată în controlul a priori, cât şi prin deciziile 
anterioare, pronunţate în controlul a posteriori. 

În mod similar, prin Decizia nr.718/2017, Curtea a statuat că "situaţia 
determinată de constatarea neconstituţionalităţii legii în ansamblul său [...] are un efect 
definitiv cu privire la acel act normativ, consecinţa fiind încetarea procesului legislativ 
în privinţa respectivei reglementări". 

Conform articolului 61, alin.(1) din Constituţia României, republicată, 
Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate 
legiuitoare a ţării. Prin raportare la atribuţia constituţională a Parlamentului 
prevăzută de art. 147 alin. (2) din Constituţie care obligă Legiuitorul să reexamineze 
dispoziţiile constatate neconstituţionale care privesc legile, înainte de promulgarea 
acestora, pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale, Curtea a 
statuat că reexaminarea pe temeiul art 147 alin. (2) din Constituţie, nu poate fi 
aplicată, de principiu, când în discuţie este un act normativ declarat neconstituţional 
în ansamblul său. 

 În acest caz legiuitorul nu poate acoperi viciul de neconstituţionalitate 
constatat prin respectiva decizie de admitere prin procedura reexaminării, urmând a 
constata încetarea procesului legislativ, la data publicării deciziei Curţii 
Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I, fără a fi necesară 
declanşarea unei proceduri parlamentare distincte în acest sens. Aceasta, deoarece 
însăşi decizia Curţii reprezintă, prin raportare la art. 147 alin. (4) din Constituţie, 
temeiul pentru încetarea de drept a respectivului demers legislativ. Mai departe, este 
opţiunea legiuitorului dacă decide să mai legifereze in respectiva materie sau nu, iar 
dacă işi menţine voinţa de reglementare, atunci trebuie să o facă ab initio, în cadrul 
unui nou proces legislativ, cu parcurgerea tuturor etapelor sale specifice: 
înregistrarea unei iniţiative legislative, însoţită de expunerea de motive, solicitarea şi 
obţinerea avizelor necesare, procedura întocmirii rapoartelor în comisiile de 
specialitate ale fiecărei Camere, dezbaterile şi votul din fiecare Cameră, potrivit 
competenţei stabilite de art 75 din Constituție". (Decizia CCR nr. 22/2019 din 16 
ianuarie2019). Art 147 alin. (2) din Constituţie stabileşte pentru Parlament în cazurile 
de neconstituţionalitate doar obligaţia de a reexamina dispoziţiile respective pentru a le 
pune de acord cu decizia Curţii Constituţionale daca opţiunea sa este de a legifera în 
continuare în acea materie prin actul normativ care a făcut obiectul controlului de 
constituţionalitate a priori. Textul nu îndreptăţeşte Curtea să dea indicaţii puterii 
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legislative cum să pună de acord textele şi cu atât mai puţin să se substituie acesteia. 
De altfel, Curtea Constituţională a statuat în numeroase decizii că nu poate fi un 
legiuitor pozitiv.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate asupra Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, membrii 
comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să adopte un raport comun de respingere 
asupra legii pentru ca Parlamentul, unica putere legiuitoare a ţării, să poată continua să 
legifereze ab initio, în cadrul unui nou proces legislativ, cu parcurgerea tuturor etapelor 
sale specifice având ca finalitate îndeplinirea obligaţiei constituţionale expres 
prevăzute de art. 147 alin. (2) și constituţionalizarea normelor legale în acord cu 
deciziile instanţei constituţionale obligatorii în virtutea art. 147 alin. (4) din 
Constituţie. În acest sens, comisiile au supus spre dezbatere plenului Senatului, un 
raport comun de respingere a legii. 

Legea a fost reexaminată de către Senat, ca primă Cameră sesizată cu 
reexaminarea, la data de 25 octombrie 2020. 

Legea a fost respinsă de Senat la data de 1 februarie 2021. 
 
Comisia juridică, de disciplină și imunități întrunită în ședința online din 

data de 16 februarie 2021 a analizat  Decizia Curții Constituționale nr. 466/2019 și 
legea de respingere adoptată de către Senat.  

Cu ocazia dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a 
constatat următoarele: Curtea Constituțională a statuat că reexaminarea pe temeiul art. 
147 alin. (2) din Constituţie, nu poate fi aplicată, de principiu, când în discuţie este un 
act normativ declarat neconstituţional în ansamblul său. În acest caz legiuitorul nu 
poate acoperi viciul de neconstituţionalitate constatat prin respectiva decizie de 
admitere prin procedura reexaminării urmând a constata încetarea procesului legislativ, 
la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, fără a fi necesară declararea unei proceduri parlamentare distincte în acest 
sens. Aceasta, deoarece însăşi decizia Curţii reprezintă, prin raportare la art. 147 alin. 
(4) din Constituţie, temeiul pentru încetarea de drept a respectivului demers legislativ. 

Ca urmare a dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități au hotărât, cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților 
respingerea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de procedura penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr. 466 din 29 iulie 2019. 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate s-au întrunit în ședința din data 
de 23 februarie 2021. Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru 
constituționalitate au participat la şedinţă 13 deputaţi. 

În urma luărilor de cuvânt, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de 
voturi 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă), respingerea Legii  pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 
pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților 
respingerea Legii  pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 
Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 466 din 29 iulie 2019.  

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
 

   P R E Ş E D I N T E  
 

               Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 
 

 Mihai-Alexandru BADEA 
 
 
 

 
 
 

S E C R E T A R 
 

          Laurenţiu-Nicolae CAZAN 
 

 
 
 

S E C R E T A R 
 

Cristian-Tudor BĂCANU 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilieri parlamentari,                                                                                                                                                                                         Consilier parlamentar,  
Roxana David                                                                                                                                                                                                     Paul Șerban 
Silvia Olaru 


