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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

              COMISIA JURIDICĂ,  DE  
           DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti, 7 mai 2012 
                 PL-x  492/2011 

                                                                                                                                         
             RAPORT 

asupra 
 proiectului de Lege privind privind revizuirea Constituţiei României 

 
   

În conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind revizuirea 
Constituţiei României, trimis cu adresa nr. PL-x  492 din 27 iunie 2011 şi înregistrat sub nr. 31/692 din 27 iunie 
2011. 

În temeiul dispoziţiilor art. 150 alin. (1) din Constituţia României, republicată, „Revizuirea 
Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din 
numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot." În aplicarea 
acestei dispoziţii constituţionale, Preşedintele României a înaintat Camerei Deputaţilor şi Senatului României 
proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei României, la propunerea Guvernului României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform 
avizului nr.638 din 9 iunie 2011. În data de 7 noiembrie 2011, Consiliul Legislativ a transmis un nou aviz 
favorabil cu observaţii şi propuneri pe marginea amendamentelor formulate la proiectul de lege, cu excepţia celor 
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referitoare la art.1 alin.(1), art.4 alin.(1), art.6 alin.(4), art.13, art.23 alin.(3), art.94 lit.a), art.121 alin.(1) şi (3), 
art.123, art.1381, art.146 lit.a), art.148 alin.(1) şi (5), art.149 şi art.152 alin.(1), pentru care avizul este negativ. 

 
Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 440 din 23 iunie 2011, cu majoritate de voturi, a constatat următoarele: 
a) proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei a fost iniţiat cu respectarea prevederilor art. 150 alin. 

(1) din Constituţia României, republicată. 
b) eliminarea tezei a doua a art. 44 alin. (8) din Constituţie, potrivit căreia "Caracterul licit al dobândirii 

se prezumă" este neconstituţională, deoarece are ca efect suprimarea unei garanţii a dreptului de proprietate, 
încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

c) modificarea alin. (2) şi eliminarea alin. (3) ale art. 72 din Constituţie sunt neconstituţionale, deoarece 
au ca efect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel 
limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

d) abrogarea alin. (2) şi modificarea alin. (3) ale art. 109 din Constituţie sunt neconstituţionale, deoarece 
au ca efect suprimarea unui drept fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel 
limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

e) modificarea alin. (6) al art. 126 din Constituţie, în sensul introducerii sintagmei "precum şi a celor care 
privesc politicile fiscale şi bugetare ale Guvernului, în condiţiile legii contenciosului administrativ" este 
neconstituţională, deoarece are ca efect suprimarea liberului acces la justiţie, încălcându-se astfel limitele revizuirii 
prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

f) modificările alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) ale art. 133 sunt neconstituţionale, deoarece au ca efect 
încălcarea independenţei justiţiei, în contradicţie cu dispoziţiile art. 152 alin. (1) din Constituţie. 

g) supune atenţiei Preşedintelui României observaţiile din considerentele prezentei decizii privitoare la 
următoarele dispoziţii din proiectul de lege pentru revizuirea Constituţiei: art. 6 alin. (3), art. 52 alin. (3), art. 64 
alin. (1) şi alin. (5), art. 71 alin. (2), art. 73 alin. (3) lit. s1), art. 76 alin. (1), art. 87 alin. (1), art. 90, art. 92 alin. (31), 
art. 95, art. 98 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 107 alin. (4), art. 114 alin. (1), art. 124 alin. (3) şi (4), art. 133 alin. 
(5), art. 146 lit. a), c), e) şi l), art. 154 alin. (2), art. 155 alin. (1) şi art. II. 

h) Cu unanimitate de voturi, a constatat că celelalte prevederi din proiectul de lege pentru revizuirea 
Constituţiei nu contravin dispoziţiilor constituţionale. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Constituţiei României, 
republicată, intervenţiile legislative propuse vizând: 

• trecerea la un Parlament unicameral, propunere justificată prin opţiunea exprimată în acest sens de 
majoritatea cetăţenilor care au participat la referendumul naţional organizat de Preşedintele României la data         
22 noiembrie 2009; 

• stabilirea unui număr de maximum de 300 de parlamentari; 
• modificarea alin. (8) al art. 44, text care în prezent are următoarea redactare: "Averea dobândită 

licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă". Propunerea de modificare vizează eliminarea 
tezei a doua a art. 44 alin. (8), potrivit căreia "Caracterul licit al dobândirii se prezumă." 

• modificarea procedurii de suspendare a Preşedintelui României şi restrângerea atribuţiilor 
Preşedintelui interimar în ceea ce priveşte desemnarea primului-ministru, numirea şi învestirea unui nou Guvern; 

• modificarea componenţei şi a structurii Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi modul de 
alegere a preşedintelui şi a membrilor acestuia. 

 Toate modificările şi completările aduse vizează clarificarea instituţională şi reglementarea unor 
soluţii de natură să determine cooperarea autorităţilor publice şi eliminarea blocajelor ce ar putea să apară în 
raporturile dintre ele, ţinând seama, îndeosebi, de jurisprudenţa Curţii Constituţionale exprimată în ultimii ani ca 
urmare a conflictelor juridice de natură constituţională pe care le-a soluţionat. 

În conformitate cu  prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a analizat proiectul de lege pe 
parcursul a mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 17 aprilie 2012. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei au analizat şi prevederile Deciziei Curţii Constituţionale 
nr.799 din 17 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficialal României, Partea I, nr. 440 din 23 iunie 2011. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnul Dinu Claudiu Constantin – consilier 
de stat, domnul Ştefan Deaconu din partea Administraţiei Prezidenţiale, domnul Gheorghe Iancu, Avocatul 
Poporului, domnul Valer Dorneanu, vicepreşedinte al Avocatului Poporului, domnul Ionel Oprea, vicepreşedinte al 
Avocatului Poporului, doamna judecător Corina Voicu – director, doamna judecător Andreea Uzlău şi domnul 
judecător Constantin Nicolae, din partea Consiliului Superior al Magistraturii, doamna Mona Pivniceru, din partea 
Autorităţii Electorale Permanente, doamna Ana Maria Pătru, preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, 
domnul Marian Muhuleţ, vicepreşedintele Autorităţii Electorale Permanente, domnul Cristian Leahu, director în 
cadrul  Autorităţii Electorale Permanente, domnul Dragoş Iliescu, preşedintele Consiliului Legislativ, domnul 
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Nicolae Turcu, preşedinte al secţiei de drept privat din Consiliul Legislativ, domnul Buda Marian, judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, domnul Valentin Adrian Iliescu – şef departament Relaţia cu Parlamentul. 

Conform listei de prezenţă, pe parcursul dezbaterilor, din numărul total de 23 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 12 deputaţi.  

Conform dispoziţiilor art. 151 din Constituţia României, republicată, (1) Proiectul sau propunerea de 
revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul 
membrilor fiecărei Camere. 

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în 
şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor. 

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de 
la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire. 

Faţă de precizările menţionate mai sus şi în raport de prevederile constituţionale şi de cele cuprinse în 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul 
Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele cuprinse în Regulamentul şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, în urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi, să se supună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul asupra proiectului de Lege privind revizuirea 
Constituţiei României, cu amendamentele admise, care sunt redate în Anexa I la prezentul raport. 
Amendamentele  respinse sunt redate în Anexa II care face parte integrantă din prezentul raport. 

După dezbaterea şi adoptarea proiectului de lege de către Camera Deputaţilor, raportul Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi se trimite, spre informare, şi Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului care urmează a depune ulterior raportul, pentru a avea posibilitatea de a lua cunoştinţă despre 
textele adoptate de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor. 

Dacă una dintre Camere adoptă proiectul de lege într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă 
Cameră, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului vor iniţia procedura de mediere. În acest scop, 
Biroul permanent va propune Camerei Deputaţilor, după consultarea grupurilor parlamentare, un număr de 6 
deputaţi care vor face parte din comisia de mediere. Deputaţii aprobaţi de Camera Deputaţilor, împreună cu 5 
senatori desemnaţi de Senat, cu respectarea configuraţiei politice a fiecărei Camere, formează comisia de mediere. 

Raportul Comisiei de mediere se va dezbate şi adopta de către Camera Deputaţilor şi de către Senat, în 
şedinţe separate. Proiectul de lege se va adopta cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei 
Camere. 
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În cazul în care prin procedura medierii nu se ajunge la un acord cu privire la textele aflate în 
divergenţă, sau dacă una dintre Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere, Camera Deputaţilor şi Senatul, în 
şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor. Activitatea 
Comisiei de mediere încetează la data dezbaterii şi adoptării raportului de către plenul reunit al Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 

Revizuirea Constituţiei României presupune un proces deosebit de important şi complex, iar prin 
obiectul său de reglementare proiectul de lege se încadrează în categoria legilor constituţionale. 
 

                          
 

      PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 

                                 Daniel BUDA                                     Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Şef serviciu Nicoleta Grecu 
Consilier parlamentar Paul Şerban 
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ANEXA I 
 

AMENDAMENTE  ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege privind revizuirea 
Constituţiei României 
 

 

Nemodificat.  

2.   Art. I. Constituţia României, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, partea I, nr. 767 
din 31 octombrie 2003, se 
modifică şi se completează 
astfel: 

 

Articol unic.- Constituţia 
României, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 767 din 31 
octombrie 2003, se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  Dreptul la 
identitate 

Art. 6:      (1) 
Statul recunoaşte 
şi garantează 
persoanelor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale dreptul 
la păstrarea, la 

1. Articolul 6 se completează cu 
un nou alineat, (3), astfel: 
   După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, (3), cu 
următorul cuprins: 

1. După alineatul (2) al 
articolului 6, se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins:  

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

dezvoltarea şi la 
exprimarea 
identităţii lor 
etnice, culturale, 
lingvistice şi 
religioase.  
 

       ……………….    
  ,,(3) Autorităţile publice vor 

consulta organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale în 
legătură cu deciziile privind 
păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale şi religioase." 
 

Nemodificat.  

4.  Libertatea 
individual
-lă 

Art. 23:         (1) 
Libertatea 
individuală şi 
siguranţa 
persoanei sunt 
inviolabile. 
 

   

 ...................    
          

 
Alineatul (3) al articolului 23 
se modifică astfel: 

2. Alineatele (3) şi (6) ale 
articolului 23 se modifică şi vor 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
 
  (3) Reţinerea nu poate 
depăşi 24 de ore. 
 

 
 
,,(3) Reţinerea nu poate depăşi 
48 de ore.” 

avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 ................ 
 

 ………………………………  

         (6) În faza de judecată 
instanţa este obligată, în 
condiţiile legii, să verifice 
periodic, şi nu mai târziu de 
60 de zile, legalitatea şi 
temeinicia arestării 
preventive şi să dispună, de 
îndată, punerea în libertate a 
inculpatului, dacă temeiurile 
care au determinat arestarea 
preventivă au încetat sau 
dacă instanţa constată că nu 
există temeiuri noi care să 
justifice menţinerea privării 
de libertate. 

 (6) În faza de judecată instanţa 
este obligată, în condiţiile legii, 
să verifice periodic, şi nu mai 
târziu de 60 de zile, legalitatea şi 
temeinicia arestării preventive şi 
să dispună, de îndată, punerea în 
libertate a inculpatului, dacă 
temeiurile care au determinat 
arestarea preventivă au încetat, 
numai  dacă instanţa constată că 
nu există temeiuri noi care să 
justifice menţinerea privării de 
libertate.” 
  
Autor: deputat Eugen Nicolicea 

– Grup PROGRESIST  
 

Pentru a îndrepta o 
gravă eroare conform 
definiţiei anterioare 
aproape toţi inculpaţii 
trebuiau puşi în 
libertate la expirarea 
termenului de 60 de 
zile. 

5.   Alineatul (2) al articolului 37 
se modifică astfel: 

 

3. Articolul 37 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 



9 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

   Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 

   

         (2) Candidaţii trebuie să 
fi împlinit, până în ziua 
alegerilor inclusiv, vârsta de 
cel puţin 23 de ani pentru a fi 
aleşi în Camera Deputaţilor 
sau în organele administraţiei 
publice locale, vârsta de cel 
puţin 33 de ani pentru a fi 
aleşi în Senat şi vârsta de cel 
puţin 35 de ani pentru a fi 
aleşi în funcţia de Preşedinte 
al României. 

,,(2) Candidaţii trebuie să fi 
împlinit, până în ziua alegerilor 
inclusiv, vârsta de cel puţin 23 
de ani pentru a fi aleşi în 
Parlamentul României sau în 
organele administraţiei publice 
locale şi vârsta de cel puţin 35 de 
ani pentru a fi aleşi în funcţia de 
Preşedinte al României." 

 
 
 

(2) Candidaţii trebuie să fi 
împlinit, până în ziua alegerilor 
inclusiv, vârsta de cel puţin 18 
de ani pentru a fi aleşi în 
Parlament sau în organele 
administraţiei publice locale şi 
vârsta de cel puţin 35 de ani 
pentru a fi aleşi în funcţia de 
Preşedinte al României.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

La art.37 alin.(2), astfel 
cum este propus la 
pct.3, întrucât 
denumirea autorităţii 
reglementate în Titlului 
III este „Parlamentul", 
şi nu „Parlamentul 
României", expresia 
„pentru a fi aleşi în 
Parlamentului 
României" trebuie 
înlocuită cu sintagma 
„pentru a fi aleşi în 
Parlament". 

6.            
 
 
 
(3) Nu pot face parte din 
partide politice judecătorii 
Curţii Constituţionale, 
avocaţii poporului, 
magistraţii, membrii activi ai 
armatei, poliţiştii şi alte 
categorii de funcţionari 
publici stabilite prin lege 

Alineatul (3) al articolului 40 
se modifică astfel: 

 
 

,,(3) Nu pot face parte din 
partide politice judecătorii Curţii 
Constituţionale, Avocatul 
Poporului şi adjuncţii acestuia, 
magistraţii, cadrele militare în 
activitate, poliţiştii şi alte 
categorii de funcţionari publici 
stabilite prin lege organică.” 

4. Alineatul (3) al articolului 40 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

organică.  
7.           

 
 
 
(8) Averea dobândită licit nu 
poate fi confiscată. Caracterul 
licit al dobândirii se prezumă. 
 

5. Alineatul (8) al articolului 44 
se modifică astfel: 
 
 
„(8) Averea dobândită licit nu 
poate fi confiscată.” 

 
 

 

5. Alineatul (8) al articolului 44 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(8) Averea dobândită licit nu 
poate fi confiscată. Caracterul 
licit al dobândirii se prezumă, 
iar confiscarea averii 
dobândite ilicit se realizează în 
condiţiile legii.” 
 

Autor: deputat Daniel Buda. 
 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

8.  Dreptul 
persoanei 
vătămate 
de o 
autoritate 
publică 

Art. 52:          (1) 
Persoana vătămată 
într-un drept al său 
ori într-un interes 
legitim, de o 
autoritate publică, 
printr-un act 
administrativ sau 
prin nesoluţionarea 
în termenul legal a 
unei cereri, este 
îndreptăţită să 
obţină 

   



11 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

recunoaşterea 
dreptului pretins sau 
a interesului 
legitim, anularea 
actului şi repararea 
pagubei. 
……….. 

        
 
 
 
(3) Statul răspunde 
patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea 
statului este stabilită în 
condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor 
care şi-au exercitat funcţia 
cu rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă.  
 
 
 

6. Alineatul (3) al articolului 52 
se modifică astfel: 
Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
,,(3) Statul răspunde patrimonial 
pentru prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea 
statului este stabilită în 
condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor 
pentru erorile judiciare 
săvârşite.” 
 

6.  Alineatul (3) al articolului 
52, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat. 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

9.    7. Alineatul (1) al articolului 58 
se modifică astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 

7. Alineatul (1) al articolului 
58, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

cuprins:  legislativă. 

 Numirea 
şi rolul 

Art. 58:      (1) 
Avocatul 
Poporului este 
numit pe o durată 
de 5 ani pentru 
apărarea 
drepturilor şi 
libertăţilor 
persoanelor fizice. 
Adjuncţii 
Avocatului 
Poporului sunt 
specializaţi pe 
domenii de 
activitate. 
 

 ,,(1) Avocatul 
Poporului este numit 
de către Parlament, 
pe o durată de 5 ani, 
pentru apărarea 
drepturilor şi 
libertăţilor 
persoanelor fizice. 
Adjuncţii Avocatului 
Poporului sunt 
specializaţi pe 
domenii de activitate, 
conform legii de 
organizare şi 
funcţionare a 
instituţiei." 
 

Numirea 
şi rolul 

„ARTICOLUL 58 
 
Nemodificat. 

 

10.    Articolul 60 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

8. Articolul 60 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 

 Raportul 
în faţa 
Parlamen-
tului 
 

Art. 60: Avocatul 
Poporului prezintă 
celor două 
Camere ale 
Parlamentului 
rapoarte, anual sau 

 „Art. 60 
Avocatul Poporului 
prezintă 
Parlamentului 
rapoarte, anual sau 
la cererea acestuia. 

Raportul în 
faţa 
Parlamentului 
 

Autor: 
Comisia 
juridică. 

ARTICOLUL 60 
 
 
Nemodificat. 
 
 
 

În modificarea propusă 
prin proiectul de lege 
nu se prevede 
denumirea marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

la cererea 
acestora. 
Rapoartele pot 
conţine 
recomandări 
privind legislaţia 
sau măsuri de altă 
natură, pentru 
ocrotirea 
drepturilor şi a 
libertăţilor 
cetăţenilor. 
 

Rapoartele pot 
conţine recomandări 
privind legislaţia 
sau măsuri de altă 
natură, pentru 
ocrotirea drepturilor 
şi a libertăţilor 
cetăţenilor." 
 
 

11.  Rolul şi 
structura 

Art. 61:         (1) 
Parlamentul este 
organul 
reprezentativ 
suprem al 
poporului român 
şi unica 
autoritate 
legiuitoare a 
ţării. 
 

  
 

 

          
 
 

9. Alineatul (2) al articolului 61 
se modifică astfel: 
 

9.  Alineatul (2) al articolul 61 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
(2) Parlamentul este alcătuit 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
,,(2) Parlamentul este alcătuit 
dintr-o singură Cameră.” 

 

 
Nemodificat. 

de tehnică legislativă. 

12.    10. Articolul 62 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Denumirea articolului va fi:  

10. Articolul 62 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

   „Alegerea Parlamentului" 
Cuprinsul articolului va fi: 
Articolul 62 

  

 Alegerea 
Camerelor 

Art. 62:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese prin vot 
universal, egal, 
direct, secret şi 
liber exprimat, 
potrivit legii 
electorale. 

 (1) Parlamentul este 
ales prin vot 
universal, egal, direct, 
secret şi liber 
exprimat, potrivit 
legii electorale. 
 

 
 

Alegerea 
Parlamen-

tului 
 

Autor: 
Comisia 
juridică. 

„ARTICOLUL 62 
 
Nemodificat. 

 

        (2)Organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, care 
nu întrunesc în alegeri 
numărul de voturi pentru a fi 
reprezentate în Parlament, au 

(2) Organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care nu întrunesc în 
alegeri numărul de voturi pentru 
a fi reprezentate în Parlament, au 
dreptul la câte un loc de 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

dreptul la câte un loc de 
deputat, în condiţiile legii 
electorale. Cetăţenii unei 
minorităţi naţionale pot fi 
reprezentaţi numai de o 
singură organizaţie. 
 

parlamentar, în condiţiile legii 
electorale. Cetăţenii unei 
minorităţi naţionale pot fi 
reprezentaţi numai de o singură 
organizaţie. 

 

         (3) Numărul deputaţilor 
şi al senatorilor se stabileşte 
prin legea electorală, în raport 
cu populaţia ţării. 
 

(3) Numărul parlamentarilor se 
stabileşte prin legea electorală, în 
raport cu populaţia ţării, şi nu 
poate depăşi 300 de persoane." 
 

Nemodificat.  

13.    Alineatele (1), (2) şi (4) ale 
articolului 63 se modifică 
astfel: 
 

11. Alineatele (1), (2) şi (4) ale 
articolului 63 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

14.  Durata 
mandatului 

Art. 63:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese pentru un 
mandat de 4 ani, 
care se 
prelungeşte de 
drept în stare de 
mobilizare, de 
război, de asediu 

 
 

,,Art. 63.- (1) 
Parlamentul este ales 
pentru un mandat de 4 
ani, care se prelungeşte 
de drept în stare de 
mobilizare, de război, 
de asediu sau de 
urgenţă, până la 
încetarea acestora. 
 

 

Durata 
mandatului 

„ARTICOLUL 63 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

sau de urgenţă, 
până la încetarea 
acestora. 

 (2) Alegerile pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat 
se desfăşoară în cel mult 3 
luni de la expirarea 
mandatului sau de la 
dizolvarea Parlamentului. 

………….. 

(2) Alegerile pentru Parlament 
se desfăşoară în cel mult 3 luni 
de la expirarea mandatului sau 
de la dizolvarea acestuia. 
 

 

Nemodificat.  

 (4) Mandatul Camerelor se 
prelungeşte până la întrunirea 
legală a noului Parlament. În 
această perioadă nu poate fi 
revizuită Constituţia şi nu pot 
fi adoptate, modificate sau 
abrogate legi organice. 

(4) Mandatul Parlamentului se 
prelungeşte până la întrunirea 
legală a noului Parlament. În 
această perioadă nu poate fi 
revizuită Constituţia şi nu pot fi 
adoptate, modificate sau 
abrogate legi organice.” 
 

            Nemodificat.  

15.    12. Articolul 64 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

12. Articolul 64 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Organiza-
rea internă 

Art. 64:       (1) 
Organizarea şi 
funcţionarea 
fiecărei Camere 
se stabilesc prin 
regulament 

 ,,Art, 64.- (1) 
Organizarea şi 
funcţionarea 
Parlamentului se 
stabilesc prin 
regulament propriu, 

Organizarea 
internă 

,,ARTICOLUL 64 
(1) Organizarea şi 
funcţionarea 
Parlamentului se 
stabilesc prin 
regulament 

În modificarea 
propusă prin 
proiectul de lege nu 
se prevede 
denumirea 
marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

propriu. Resursele 
financiare ale 
Camerelor sunt 
prevăzute în 
bugetele 
aprobate de 
acestea. 

adoptat cu votul 
majorităţii 
membrilor săi. 
Resursele financiare 
ale Parlamentului 
sunt prevăzute în 
bugetul propriu, 
aprobat de acesta şi 
care face parte 
integrantă din 
bugetul de stat. 
 
 
 

propriu, adoptat 
prin hotărâre cu 
votul majorităţii 
membrilor săi. 
Resursele 
financiare ale 
Parlamentului sunt 
prevăzute în 
bugetul propriu, 
aprobat de acesta 
şi care face parte 
integrantă din 
bugetul de stat. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

 
       (2) Fiecare Cameră îşi 

alege un birou permanent. 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi preşedintele 
Senatului se aleg pe durata 
mandatului Camerelor. 
Ceilalţi membri ai birourilor 
permanente sunt aleşi la 
începutul fiecărei sesiuni. 
Membrii birourilor 

(2) Parlamentul îşi alege un 
birou permanent. Preşedintele 
Parlamentului se alege pe 
durata mandatului 
Parlamentului. Ceilalţi membri 
ai biroului permanent sunt aleşi 
la începutul fiecărei sesiuni. 
Preşedintele Parlamentului şi 
ceilalţi membri ai biroului 
permanent pot fi revocaţi 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

permanente pot fi revocaţi 
înainte de expirarea 
mandatului. 

înainte de
expirarea mandatului, în 
condiţiile prevăzute de 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al
Parlamentului. 
 

        (3) Deputaţii şi senatorii 
se pot organiza în grupuri 
parlamentare, potrivit 
regulamentului fiecărei 
Camere. 

(3) Parlamentarii se pot 
organiza în grupuri 
parlamentare, potrivit 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Parlamentului. 
 

Nemodificat. 
 

 
 

 

        (4) Fiecare Cameră îşi 
constituie comisii permanente 
şi poate institui comisii de 
anchetă sau alte comisii 
speciale. Camerele îşi pot 
constitui comisii comune. 
 

(4) Parlamentul îşi constituie 
comisii permanente şi poate 
institui comisii de anchetă sau 
alte comisii speciale. 
 

 

Nemodificat.  

       (5) Birourile permanente 
şi comisiile parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
fiecărei Camere. 
 
 

(5) Biroul permanent şi comisiile 
parlamentare se alcătuiesc 
potrivit configuraţiei politice a 
Parlamentului." 
 

 

(5) Biroul permanent şi comisiile 
parlamentare se alcătuiesc 
potrivit configuraţiei politice a 
Parlamentului, stabilită 
conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al 
Parlamentului". 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 
Autor: Comisia juridică. 

16.    13. Articolul 65 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 Nemodificat  

   Denumirea articolului va fi: 
 Cuprinsul articolului va fi: 

„Articolul 65 
 

Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

 Şedinţele 
Camere-
lor 

Art. 65:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul lucrează 
în şedinţe 
separate. 
 
 

„Şedinţele 
Parlamen-
tului" 

(1) Parlamentul 
lucrează în şedinţe. 
Şedinţele 
Parlamentului sunt 
publice. 
 

 

„Şedinţele 
Parlamen-
tului" 

„ARTICOLUL 65 
Nemodificat 

 

       (2) Camerele îşi 
desfăşoară lucrările şi în 
şedinţe comune, potrivit 
unui regulament adoptat cu 
votul majorităţii deputaţilor 
şi senatorilor, pentru: 
 

(2)  Parlamentul poate hotărî 
ca anumite şedinţe să fie 
secrete." 

 
  
 

Nemodificat.  

      a) primirea mesajului 
Preşedintelui României; 

   

      b) aprobarea bugetului    
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

de stat şi a bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 

      c) declararea mobilizării 
totale sau parţiale; 

   

      d) declararea stării de 
război; 

   

      e) suspendarea sau 
încetarea ostilităţilor 
militare; 

   

      f) aprobarea strategiei 
naţionale de apărare a ţării;

   

     g) examinarea 
rapoartelor Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării;

   

     h) numirea, la 
propunerea Preşedintelui 
României, a directorilor 
serviciilor de informaţii şi 
exercitarea controlului 
asupra activităţii acestor 
servicii; 

   

      i) numirea Avocatului 
Poporului; 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

      j) stabilirea statutului 
deputaţilor şi al senatorilor, 
stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale 
acestora; 

   

      k) îndeplinirea altor 
atribuţii care, potrivit 
Constituţiei sau 
regulamentului, se exercită 
în şedinţă comună. 
 

   

17.    14. Articolul 66 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

14. Articolul 66 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

 

 Sesiuni Art. 66:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul se 
întrunesc în două 
sesiuni ordinare pe 
an. Prima sesiune 
începe în luna 
februarie şi nu 
poate depăşi 
sfârşitul lunii 
iunie. A doua 

 „Articolul 66 (1) 
Parlamentul se 
întruneşte în două 
sesiuni ordinare pe 
an. Prima sesiune 
începe în luna 
februarie şi nu poate 
depăşi sfârşitul lunii 
iunie. A doua 
sesiune începe în 
luna septembrie şi 
nu poate depăşi 

Sesiuni 
 
 

Autor: 
Comisia 
juridică 

„ARTICOLUL 66  
 
Nemodificat. 

În modificarea 
propusă prin 
proiectul de lege nu 
se prevede 
denumirea 
marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

sesiune începe în 
luna septembrie şi 
nu poate depăşi 
sfârşitul lunii 
decembrie. 
 

sfârşitul lunii 
decembrie. 

 

18.         (2) Camera Deputaţilor 
şi Senatul se întrunesc şi în 
sesiuni extraordinare, la 
cererea Preşedintelui 
României, a biroului 
permanent al fiecărei 
Camere ori a cel puţin o 
treime din numărul 
deputaţilor sau al 
senatorilor. 

(2) Parlamentul se întruneşte şi 
în sesiuni extraordinare, la 
cererea Preşedintelui României, 
a biroului permanent al 
Parlamentului ori a cel puţin o 
treime din numărul 
parlamentarilor. 
 

 

Nemodificat.  

       (3) Convocarea 
Camerelor se face de 
preşedinţii acestora. 
 

(3) Convocarea Parlamentului 
se face de preşedintele 
acestuia." 

Nemodificat.  

19.    15. Articolul 67 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

15. Articolul 67 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Actele 
juridice şi 
cvorumul 
legal 

Art. 67: Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul adoptă 
legi, hotărâri şi 

 „Art. 67.- 
Parlamentul adoptă 
legi, hotărâri şi 
moţiuni, în prezenţa 

Actele 
juridice şi 
cvorumul 

legal 
 

„ARTICOLUL 67 
Nemodificat. 

În modificarea 
propusă prin 
proiectul de lege nu 
se prevede 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

moţiuni, în 
prezenţa 
majorităţii 
membrilor. 
 

majorităţii 
membrilor." 

 
 

Autor: 
Comisia 
juridică 

denumirea 
marginală. 
 

20.  Caracter
ul public 
al 
şedinţelor 

Art. 68:      (1) 
Şedinţele celor 
două Camere 
sunt publice. 

16. Articolul 68 se abrogă. 
 

 

Nemodificat.  

       (2) Camerele pot hotărî 
ca anumite şedinţe să fie 
secrete. 

   

21.   17. La Titlul III Capitolul I, 
titlul Secţiunii a 2-a se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

Nemodificat.  

 SECŢIUNEA 2: Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

‹‹SECŢIUNEA a 2-a Statutul 
parlamentarilor» 
 

Nemodificat.  

22.    18. Alineatul (1) al 
articolului 69 se modifică 
astfel: 
 

18. Alineatul (1) al 
articolului 69, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Mandatul 
reprezentativ 

Art. 69:  
(1) În 
exercitarea 

  „(1) În exercitarea 
mandatului, 
parlamentarii sunt în 

Mandatul 
reprezentativ

 

ARTICOLUL 69 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

mandatului, 
deputaţii şi 
senatorii sunt 
în serviciul 
poporului. 
 

serviciul poporului " 
 

23.    Articolul 70 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
 

19. Articolul 70 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Mandatul 
deputaţilor şi 
al senatorilor 

Art. 70:  
(1) Deputaţii 
şi senatorii 
intră în 
exerciţiul 
mandatului la 
data întrunirii 
legale a 
Camerei din 
care fac parte, 
sub condiţia 
validării 
alegerii şi a 
depunerii 
jurământului. 
Jurământul se 
stabileşte prin 
lege organică. 

Mandatul 
parlamen
-tarilor" 
 

Art. 70 (1) 
Parlamentarii intră în 
exerciţiul mandatului 
la data întrunirii legale 
a Parlamentului, sub 
condiţia validării 
alegerii şi a depunerii 
jurământului. 
Jurământul se 
stabileşte prin lege 
organică. 
 

 

Mandatul 
parlamenta- 
rilor 
 

„ARTICOLUL 70  
Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

       (2) Calitatea de deputat 
sau de senator încetează la 
data întrunirii legale a 
Camerelor nou alese sau în 
caz de demisie, de pierdere a 
drepturilor electorale, de 
incompatibilitate ori de deces.
 

(2) Calitatea de parlamentar 
încetează la data întrunirii legale 
a Parlamentului nou ales sau în 
caz de demisie, de pierdere a 
drepturilor electorale, de 
incompatibilitate ori de deces." 
 

Nemodificat.  

24.    20. Alineatele (1) şi (2) ale
articolului 71 se modifică astfel:

 
 

20. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 71, se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 Incompati-
bilităţi 

Art. 71:        (1) 
Nimeni nu poate 
fi, în acelaşi 
timp, deputat şi 
senator. 
 

„(1) Nimeni nu poate fi, în 
acelaşi timp, membru al 
Parlamentului şi membru 
al Parlamentului 
European." 

Incompatibilităţi „ARTICOLUL 71
 
Nemodificat. 

 
 

         
 
 
(2)Calitatea de deputat sau 
de senator este incompatibilă 
cu exercitarea oricărei funcţii 
publice de autoritate, cu 
excepţia celei de membru al 
Guvernului. 

  Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 

 
„(2) Calitatea de parlamentar 
este incompatibilă cu exercitarea 
oricărei funcţii publice de 
autoritate, cu excepţia celei de 
membru al Guvernului.” 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

25.    21. Articolul 72 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

21.  Articolul 72 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 

 Imunitatea 
parlamenta-
ră 

Art. 72:         (1) 
Deputaţii şi 
senatorii nu pot 
fi traşi la 
răspundere 
juridică pentru 
voturile sau 
pentru opiniile 
politice 
exprimate în 
exercitarea 
mandatului. 
 

 „Articolul 72 (1).- 
Parlamentarii nu pot 
fi traşi la răspundere 
juridică pentru 
voturile sau pentru 
opiniile politice 
exprimate în 
exercitarea 
mandatului. 
 

 

Imunitatea 
parlamen-
tară 
 

Autor: 
Comisia 
juridică 

„ARTICOLUL 72 
 Nemodificat. 

În modificarea 
propusă prin 
proiectul de lege nu 
se prevede 
denumirea 
marginală. 

         (2) Deputaţii şi 
senatorii pot fi urmăriţi şi 
trimişi în judecată penală 
pentru fapte care nu au 
legătură cu voturile sau cu 
opiniile politice exprimate 
în exercitarea mandatului, 
dar nu pot fi 
percheziţionaţi, reţinuţi sau 
arestaţi fără încuviinţarea 
Camerei din care fac parte, 

(2) Urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală a 
parlamentarilor, pentru fapte 
care nu au legătură cu voturile 
sau cu opiniile politice 
exprimate în exercitarea 
mandatului, se pot face numai 
de către Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie 

Nemodificat  



27 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

după ascultarea lor. 
Urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală se pot face 
numai de către Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 

şi Justiţie.” 
 

 

26.  Categorii 
de legi 
 

Art. 73:         (1) 
Parlamentul 
adoptă legi 
constituţionale, 
legi organice şi 
legi ordinare. 

   

         
(3) Prin lege organică se 
reglementează: 

………. 

22. Alineatul (3) al articolului 
73 se modifică şi se completează 
astfel: 

 

22. La articolul 73, literele c) 
şi l) ale alineatului (3), se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 

Realeformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

        
 
 
     c) statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, stabilirea 
indemnizaţiei şi a celorlalte 
drepturi ale acestora; 

Litera c) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,c) statutul parlamentarilor, 
stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale acestora;"  
 

  
 
 
c) Nemodificat   
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

        l) organizarea şi 
funcţionarea Consiliului 
Superior al Magistraturii, a 
instanţelor judecătoreşti, a 
Ministerului Public şi a Curţii 
de Conturi; 

 l) organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Superior al 
Magistraturii, a instanţelor 
judecătoreşti, a Ministerului 
Public, a Curţii de Conturi şi 
statutul judecătorilor şi al 
procurorilor;” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

  După litera s) se 
introduce o nouă literă, s1), cu 
următorul cuprins:  

 
„s1) răspunderea judecătorilor 
şi procurorilor;" 

 

  

„s1) Se elimină. 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

 
 
 
 
Textul propus pentru 
litera s1) a fost inclus în 
modificarea literei l). 

27.    23. Alineatele (1), (3), (4) şi (5) 
ale articolului 74 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

23. Alineatele (1), (3) şi (4) ale 
articolului 74 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Iniţiativa 
legislativă 

Art. 74:         (1) 
Iniţiativa 
legislativă 

 Iniţiativa legislativă 
aparţine, după caz, 
Guvernului, 

Iniţiativa 
legislativă 
 

„ARTICOLUL 74 
 
 (1) Nemodificat. 

 



29 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

aparţine, după caz, 
Guvernului, 
deputaţilor, 
senatorilor sau 
unui număr de cel 
puţin 100.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. Cetăţenii 
care îşi manifestă 
dreptul la 
iniţiativă 
legislativă trebuie 
să provină din cel 
puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar 
în fiecare din 
aceste judeţe, 
respectiv în 
municipiul 
Bucureşti, trebuie 
să fie înregistrate 
cel puţin 5.000 de 
semnături în 
sprijinul acestei 
iniţiative. 
 
 

parlamentarilor 
sau unui număr de 
cel puţin 100.000 de 
cetăţeni cu drept de 
vot. Cetăţenii care 
îşi manifestă dreptul 
la iniţiativă 
legislativă trebuie să 
provină din cel 
puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar în 
fiecare din aceste 
judeţe, respectiv în 
municipiul 
Bucureşti, trebuie să 
fie înregistrate cel 
puţin 5.000 de 
semnături în 
sprijinul acestei 
iniţiative." 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

        
 
 
(3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de 
lege către Camera 
competentă să îl adopte, ca 
primă Cameră sesizată. 
 

Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
 „(3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de lege 
către Parlament."  
 

 

 
 
 

(3) Nemodificat. 

 

   
 
 
 (4) Deputaţii, senatorii şi 
cetăţenii care exercită dreptul 
la iniţiativă legislativă pot 
prezenta propuneri legislative 
numai în forma cerută pentru 
proiectele de legi. 

Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Parlamentarii şi cetăţenii 
care exercită dreptul la iniţiativă 
legislativă pot prezenta 
propuneri legislative numai în 
forma cerută pentru proiectele de 
legi. 
 

 
 
 
 (4) Nemodificat. 

 

28.   (5) Propunerile legislative 
se supun dezbaterii mai 
întâi Camerei competente 
să le adopte, ca primă 
Cameră sesizată. 

" Alineatul (5) se abrogă. 
 
 

24. Alineatul (5) al articolului 
74 se abrogă. 
 
Autor: deputat Eugen Nicolicea 

– PROGRESIST. 
 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

29.  Sesizarea 
Camerelor 

Art. 75:         (1) 
Se supun spre 
dezbatere şi 
adoptare 
Camerei 
Deputaţilor, ca 
primă Cameră 
sesizată, 
proiectele de legi 
şi propunerile 
legislative pentru 
ratificarea 
tratatelor sau a 
altor acorduri 
internaţionale şi 
a măsurilor 
legislative ce 
rezultă din 
aplicarea acestor 
tratate sau 
acorduri, precum 
şi proiectele 
legilor organice 
prevăzute la 
articolul 31 
alineatul (5), 
articolul 40 

24. Articolul 75 se abrogă. 
 
 
 

25. Nemodificat.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

alineatul (3), 
articolul 55 
alineatul (2), 
articolul 58 
alineatul (3), 
articolul 73 
alineatul (3) 
literele e), k), l), 
n), o), articolul 79 
alineatul (2), 
articolul 102 
alineatul (3), 
articolul 105 
alineatul (2), 
articolul 117 
alineatul (3), 
articolul 118 
alineatele (2) şi 
(3), articolul 120 
alineatul (2), 
articolul 126 
alineatele (4) şi 
(5) şi articolul 
142 alineatul (5). 
Celelalte proiecte 
de legi sau 
propuneri 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

legislative se 
supun dezbaterii 
şi adoptării, ca 
primă Cameră 
sesizată, 
Senatului. 
 

        (2) Prima Cameră 
sesizată se pronunţă în 
termen de 45 de zile. Pentru 
coduri şi alte legi de 
complexitate deosebită 
termenul este de 60 de zile. 
În cazul depăşirii acestor 
termene se consideră că 
proiectele de legi sau 
propunerile legislative au 
fost adoptate. 
 

   

         (3) După adoptare sau 
respingere de către prima 
Cameră sesizată, proiectul 
sau propunerea legislativă 
se trimite celeilalte Camere 
care va decide definitiv. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

        (4) În cazul în care 
prima Cameră sesizată 
adoptă o prevedere care, 
potrivit alineatului (1), intră 
în competenţa sa 
decizională, prevederea este 
definitiv adoptată dacă şi 
cea de-a doua Cameră este 
de acord. În caz contrar, 
numai pentru prevederea 
respectivă, legea se întoarce 
la prima Cameră sesizată, 
care va decide definitiv în 
procedură de urgenţă.  
 

   

        (5) Dispoziţiile 
alineatului (4) referitoare la 
întoarcerea legii se aplică în 
mod corespunzător şi în 
cazul în care Camera 
decizională adoptă o 
prevedere pentru care 
competenţa decizională 
aparţine primei Camere.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

30.    25. Articolul 76 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

26. Articolul 76 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 

 

   „Art.- 76.- (1)  Propunerile 
legislative şi proiectele de legi 
vor fi dezbătute şi votate în plen 
în două lecturi succesive, la cel 
puţin 30 de zile distanţă, în 
cadrul primei lecturi, dezbaterile 
şi votul se vor face pe articole. În 
cadrul celei de-a doua lecturi, 
dezbaterile şi votul se vor face 
pe articole, urmate de votul final 
pe întreaga lege. În mod 
excepţional, Parlamentul poate 
aproba, cu majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi, reducerea 
termenului de 30 de zile şi 
adoptarea unui proiect de lege 
sau a unei propuneri legislative 
în procedură de urgenţă. 

 

" Adoptarea 
legilor şi a 
hotărârilor 
 

„ARTICOLUL 76 
(1) Propunerile 
legislative şi 
proiectele de legi vor 
fi dezbătute şi votate 
în plenul 
Parlamentului în 
două lecturi 
succesive, după cel 
puţin 30 de zile, în 
cadrul primei lecturi, 
dezbaterile şi votul se 
vor face pe articole. 
În cadrul celei de-a 
doua lecturi, 
dezbaterile şi votul se 
vor face pe articole, 
urmate de votul final 
pe întreaga lege. În 
mod excepţional, 
Parlamentul poate 
aproba, cu 
majoritatea voturilor 

În modificarea propusă prin 
proiectul de lege nu se 
prevede denumirea 
marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

membrilor prezenţi, 
reducerea termenului 
de 30 de zile şi 
adoptarea unui 
proiect de lege sau a 
unei propuneri 
legislative în 
procedură de urgenţă. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

 
31.  Adoptarea 

legilor şi a 
hotărârilor 

Art. 76:         (1) 
Legile organice şi 
hotărârile privind 
regulamentele 
Camerelor se 
adoptă cu votul 
majorităţii 
membrilor 
fiecărei Camere. 
 

(2) Legile organice şi hotărârea 
privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Parlamentului se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor săi. 
 

 

(2) Nemodificat. 
 
 

 

32.          (2) Legile ordinare şi 
hotărârile se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor 
prezenţi din fiecare Cameră. 

(3) Legile ordinare şi hotărârile 
se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi la şedinţa 
Parlamentului. 
 

(3) Nemodificat.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

33.          (3) La cererea 
Guvernului sau din proprie 
iniţiativă, Parlamentul poate 
adopta proiecte de legi sau 
propuneri legislative cu 
procedură de urgenţă, 
stabilită potrivit 
regulamentului fiecărei 
Camere. 

(4) La cererea Guvernului sau 
din proprie iniţiativă, 
Parlamentul poate adopta 
proiecte de legi sau propuneri 
legislative în procedura de 
urgenţă prevăzută la alineatul 
(1). Această procedură se 
reglementează prin regulamentul 
de organizare şi funcţionare al 
Parlamentului." 
 

 (4) La cererea Guvernului sau 
din proprie iniţiativă, 
Parlamentul poate adopta 
proiecte de legi sau propuneri 
legislative în procedura de 
urgenţă prevăzută la alin. (1). 
Această procedură se 
reglementează prin regulamentul 
de organizare şi funcţionare al 
Parlamentului.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

34.  Promulgare
a legii 
 

Art. 77:        (1) 
Legea se trimite, 
spre promulgare, 
Preşedintelui 
României. 
Promulgarea legii 
se face în termen de 
cel mult 20 de zile 
de la primire. 

   

         
 
 
 
 (2) Înainte de promulgare, 
Preşedintele poate cere 

26. Alineatul (2) al articolului 
77 se modifică astfel: 
 
 
 „(2) Înainte de promulgare, 
Preşedintele poate cere 

27. Alineatul (2) al articolului 
77 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Parlamentului, o singură dată, 
reexaminarea legii. 

Parlamentului, o singură dată, 
reexaminarea legii. Prevederile 
alin. (1) şi (4) se aplică în mod 
corespunzător.” 

35.  Validarea 
mandatului şi 
depunerea 
jurământului 

Art. 82:  
(1) Rezultatul 
alegerilor 
pentru funcţia 
de Preşedinte 
al României 
este validat de 
Curtea 
Constituţional. 

   

          
 
 
 
(2)Candidatul a cărui alegere 
a fost validată depune în faţa 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, în şedinţă 
comună, următorul jurământ: 
"Jur să-mi dăruiesc toată 
puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi 
materială a poporului român, 
să respect Constituţia şi legile 

27. Alineatul (2) al 
articolului 82 se modifică 
astfel: 
 
,,(2) Candidatul a cărui alegere a 
fost validată depune în faţa 
Parlamentului următorul 
jurământ: «Jur să-mi dăruiesc 
toată puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi materială 
a poporului român, să respect 
Constituţia şi legile ţârii, să apăr 
democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale 

28. Alineatul (2) al 
articolului 82 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

ţării, să apăr democraţia, 
drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, 
suveranitatea, independenţa, 
unitatea şi integritatea 
teritorială a României. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu!". 
 

cetăţenilor, suveranitatea, 
independenţa, unitatea şi 
integritatea teritorială a 
României. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!»." 
 
 

36.  Numirea 
Guvernului 

Art. 85:       (1) 
Preşedintele 
României 
desemnează un 
candidat pentru 
funcţia de prim-
ministru şi 
numeşte 
Guvernul pe baza 
votului de 
încredere acordat 
de Parlament. 
……… 

   

  28. Articolul 85 se completează 
cu un nou alineat, (21), astfel: 
 
 
 
,,(21) Propunerea primului-
ministru de revocare şi de 
numire a unor membri ai 

29. După alineatul (2) al 
articolul 85 se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
 
,,(21) Propunerea primului-
ministru de revocare şi de 
numire a unor membri ai 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Guvernului se poate face numai 
după consultarea prealabilă a 
Preşedintelui." 
 

Guvernului se poate face numai 
după consultarea prealabilă a 
Preşedintelui României.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

37.    29. Alineatul (1) al articolului 
87 se modifică astfel: 
 

30.  Alineatul (1) al articolului 
87 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 

 Participare
a la 
şedinţele 
Guvernu-
lui 

Art. 87:       (1) 
Preşedintele 
României poate 
lua parte la 
şedinţele 
Guvernului în care 
se dezbat 
probleme de 
interes naţional 
privind politica 
externă, apărarea 
ţării, asigurarea 
ordinii publice şi, 
la cererea 
primului-ministru, 
în alte situaţii. 
 

 „(1) Preşedintele 
României poate lua 
parte la şedinţele 
Guvernului în care se 
dezbat probleme de 
interes naţional 
privind politica 
externă, securitatea 
naţională şi, la 
cererea primului-
ministru, în alte 
situaţii." 
 

 

Participarea 
la şedinţele 
Guvernului 
 

„ARTICOLUL 87 
(1) Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

38.    30. Alineatul (1) al 
articolului 89 se modifică 
astfel: 
 

31. Alineatul (1) al 
articolului 89 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 

 Dizolvare
a 
Parlamen-
tului 

Art. 89:       (1) 
După consultarea 
preşedinţilor 
celor două 
Camere şi a 
liderilor grupurilor 
parlamentare, 
Preşedintele 
României poate să 
dizolve 
Parlamentul, dacă 
acesta nu a acordat 
votul de încredere 
pentru formarea 
Guvernului în 
termen de 60 de 
zile de la prima 
solicitare şi numai 
după respingerea a 
cel puţin două 
solicitări de 
învestitură. 

 ,,(1) După 
consultarea 
preşedintelui 
Parlamentului şi a 
liderilor grupurilor 
parlamentare, 
Preşedintele 
României poate 
dizolva Parlamentul, 
dacă acesta nu a 
acordat votul de 
încredere pentru 
formarea Guvernului 
în termen de 45 de 
zile de la prima 
solicitare şi numai 
după respingerea a 
cel puţin două 
solicitări de 
învestitură." 
 

 
 

 Dizolvarea 
Parlamentu-
lui 
 
 

„ARTICOLUL 89 
 
(1) Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

39.     32. Articolul 90 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Referendu
-mul 

Art. 90: 
Preşedintele 
României, după 
consultarea 
Parlamentului, 
poate cere 
poporului să-şi 
exprime, prin 
referendum, 
voinţa cu privire la 
probleme de 
interes naţional. 

 Referendu-
mul 

„ARTICOLUL 90 
(1)  Preşedintele 
României, după 
consultarea 
Parlamentului, 
poate cere 
poporului să-şi 
exprime, prin 
referendum, 
voinţa cu privire la 
probleme de 
interes naţional. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

 

  31. Articolul 90 se 
completează cu trei noi 
alineate, (2), (3) şi (4), astfel: 
 
,,(2) Problemele care se supun 
referendumului şi data 
desfăşurării acestuia se stabilesc 
de Preşedintele României, prin 
decret. 

 
 
 
 
(2) Nemodificat. 

Norma dispozitivă 
trebuie eliminată pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

   (3) Punctul de vedere al 
Parlamentului asupra iniţierii 
referendumului de către 
Preşedintele României se 
exprimă, printr-o hotărâre 
adoptată de Parlament, cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, 
în termen de cel mult 30 de zile 
calendaristice de la solicitarea 
Preşedintelui. 
 

(3) Nemodificat.  

   „(4) Dacă hotărârea 
Parlamentului nu este adoptată în 
termenul prevăzut la alineatul 
(3), procedura de consultare a 
Parlamentului se consideră 
îndeplinită, iar Preşedintele 
României poate emite decretul 
privind organizarea 
referendumului." 
 

 

(4) Dacă hotărârea Parlamentului 
nu este adoptată în termenul 
prevăzut la alin. (3), procedura 
de consultare a Parlamentului se 
consideră îndeplinită, iar 
Preşedintele României poate 
emite decretul privind 
organizarea referendumului.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

40.   32. Articolul 92 se completează 
cu două noi alineate, (31) şi (5), 
astfel: 

După alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, (31), 

33. După alineatul (3) al 
articolului 92 se introduce un 
nou alineat, alineatul (31), cu 
următorul cuprins: 
 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

cu următorul cuprins: 
 

„(31) Declararea stării de război 
precum şi suspendarea sau 
încetarea ostilităţilor militare se 
fac de către Parlament, cu votul 
majorităţii membrilor acestuia."  
 

 
 
„(31) Declararea stării de război, 
precum şi suspendarea sau 
încetarea ostilităţilor militare se 
fac de către Parlament, prin 
hotărâre adoptată cu votul 
majorităţii membrilor acestuia”. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

legislativă. 
 
Modificarea a fost 
făcută pentru 
respectarea Deciziei 
Curţii Constituţionale 
nr. 799/2011. 

41.   După alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, (5), 
cu următorul cuprins: 

 
 

„(5) Preşedintele României 
propune Parlamentului numirea 
directorilor serviciilor de 
informaţii, iar Parlamentul 
exercită controlul asupra 
activităţii acestor servicii.” 

 

34. După alineatul (4) al 
articolului 92 se introduce un 
nou alineat, alineatul (5), cu 
următorul cuprins: 
  

(5) Nemodificat. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

42.  Alte 
atribuţii 

Art. 94: 
Preşedintele 
României 
îndeplineşte şi 

33. Litera a) a articolului 94 
se modifică astfel: 
Litera a) va avea următorul 
cuprins: 

35. Litera a) a articolului 94 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 



45 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

următoarele 
atribuţii: 

 

         a) conferă decoraţii şi 
titluri de onoare; 

,,a) conferă şi retrage decoraţii 
şi titluri de onoare;" 
 

Nemodificat.  

43.    34. Articolul 95 se modifică şi 
se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

36. Alineatul (1) al articolului 
95 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 Suspenda-
rea din 
funcţie 

Art. 95:         (1) 
În cazul săvârşirii 
unor fapte grave 
prin care încalcă 
prevederile 
Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate fi 
suspendat din 
funcţie de 
Camera 
Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă 
comună, cu votul 
majorităţii 
deputaţilor şi 
senatorilor, după 
consultarea Curţii 

 ,,(1) În cazul 
săvârşirii unor fapte 
grave prin care 
încalcă prevederile 
Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate fi 
suspendat din 
funcţie de către 
Parlament, cu 
votul majorităţii 
membrilor săi, 
după obţinerea 
avizului 
obligatoriu al 
Curţii 
Constituţionale cu 
privire la 

Suspendarea 
din funcţie 
 
 

„ARTICOLUL 95 
 
 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Constituţionale. 
Preşedintele 
poate da 
Parlamentului 
explicaţii cu 
privire la faptele 
ce i se impută. 

gravitatea faptelor 
şi încălcarea 
Constituţiei. " 
 

 
 

 
 

44.   După alineatul (1) se introduc 
două noi alineate, (11) şi (12), 
astfel:  
Alineatul (11) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(11) Continuarea procedurii de 
suspendare este condiţionată de 
avizul favorabil al Curţii 
Constituţionale. Preşedintele 
poate da Parlamentului explicaţii 
cu privire la faptele ce i se 
impută."  
 

37. După alineatul (1) al 
articolului 95 se introduc două 
noi alineate, alineatele (11) şi 
(12), cu următorul cuprins:  
 
 
(11) Nemodificat. 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

  Alineatul (12) va avea 
următorul cuprins: 
 
 „(12) În cazul unui aviz negativ 
din partea Curţii Constituţionale, 

 
 
 

(12) Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

procedura de suspendare va 
înceta." 

45.           
 
 
 
(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de 
cel puţin o treime din 
numărul deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui. 
 

Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de cel 
puţin o treime din numărul 
parlamentarilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui." 

 

38. Alineatul (2) al articolului 
95 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de cel 
puţin o treime din numărul 
parlamentarilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui României." 
 

Autor: deputat Daniel Buda. 
 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

46.    35. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 96 se modifică 
astfel: 

39. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 96 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Punerea 
sub 
acuzare 
 

Art. 96:  
(1)Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul, în şedinţă 
comună, cu votul a 
cel puţin două 
treimi din numărul 
deputaţilor şi 

  ,,(1) Parlamentul, cu 
votul a cel puţin două 
treimi din numărul 
membrilor săi, poate 
hotărî punerea sub 
acuzare a Preşedintelui 
României pentru înaltă 
trădare." 

Punerea 
sub 
acuzare 
 

„ARTICOLUL 96 
 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

senatorilor, pot 
hotărî punerea sub 
acuzare a 
Preşedintelui 
României pentru 
înaltă trădare. 

 
 

    (2) Propunerea de punere 
sub acuzare poate fi iniţiată 
de majoritatea deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui României 
pentru a putea da explicaţii cu 
privire la faptele ce i se 
impută. 

„(2) Propunerea de punere sub 
acuzare poate fi iniţiată de 
majoritatea parlamentarilor şi 
se aduce, neîntârziat, la 
cunoştinţă Preşedintelui 
României pentru a putea da 
explicaţii cu privire la faptele ce 
i se impută." 

 

Nemodificat.  

47.  Vacanţa 
funcţiei 

Art. 97:        (1) 
Vacanţa funcţiei de 
Preşedinte al 
României intervine 
în caz de demisie, 
de demitere din 
funcţie, de 
imposibilitate 
definitivă a 
exercitării 
atribuţiilor sau de 
deces. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

         
 
 
 
 (2) În termen de 3 luni de la 
data la care a intervenit 
vacanţa funcţiei de Preşedinte 
al României, Guvernul va 
organiza alegeri pentru un 
nou Preşedinte. 

36. Alineatul (2) al 
articolului 97 se modifică 
astfel: 
 
,,(2) În termen de 60 de zile de la 
data la care a intervenit vacanţa 
funcţiei de Preşedinte al 
României, Guvernul va organiza 
alegeri pentru funcţia de 
Preşedinte." 
 

40. Alineatul (2) al 
articolului 97 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
,,(2) În termen de 60 de zile de la 
data la care a intervenit vacanţa 
funcţiei de Preşedinte al 
României, Guvernul va organiza 
alegeri pentru această funcţie." 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

48.    37. Articolul 98 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

41. Articolul 98 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

 

 Interimatul 
funcţiei 

Art. 98:        (1)  
Dacă funcţia de 
Preşedinte 
devine vacantă 
ori dacă 
Preşedintele este 
suspendat din 
funcţie sau dacă 
se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita 

 Art. 98.- (1) Dacă 
funcţia de Preşedinte 
devine vacantă ori 
dacă Preşedintele este 
suspendat din funcţie 
sau dacă se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita atribuţiile, 
interimatul se asigură 
de către Preşedintele 
Parlamentului. 

„Interimatul 
funcţiei 

„ARTICOLUL 98 
 
 
Nemodificat. 

În modificarea 
propusă prin 
proiectul de lege nu 
se prevede 
denumirea 
marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

atribuţiile, 
interimatul se 
asigură, în 
ordine, de 
preşedintele 
Senatului sau 
de preşedintele 
Camerei 
Deputaţilor. 

 
 
 
 
 

        (2) Atribuţiile prevăzute 
la articolele 88-90 nu pot fi 
exercitate pe durata 
interimatului funcţiei 
prezidenţiale. 
 

(2)  Atribuţiile prevăzute la 
articolul 85 alineatul (1), 
articolele 88 - 90 şi articolul 103 
din Constituţie nu pot fi 
exercitate pe durata interimatului 
funcţiei prezidenţiale, cu 
excepţia suspendării de drept a 
Preşedintelui României, 
prevăzută la articolul 96 
alineatul (3).” 

(2)  Atribuţiile prevăzute la 
articolul 85 alineatul (1), 
articolele 88 - 90 şi articolul 103 
nu pot fi exercitate pe durata 
interimatului funcţiei 
prezidenţiale, cu excepţia 
suspendării de drept a 
Preşedintelui României, 
prevăzută la art. 96 alin. (3).” 
 

Autor: Comisia juridică. 

 

49.  Învestitura Art. 103:         (1) 
Preşedintele 
României 
desemnează un 
candidat pentru 
funcţia de prim-
ministru, în urma 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

consultării 
partidului care are 
majoritatea 
absolută în 
Parlament ori, 
dacă nu există o 
asemenea 
majoritate, a 
partidelor 
reprezentate în 
Parlament. 

       
 
 
 
  (2)Candidatul pentru funcţia 
de prim-ministru va cere, în 
termen de 10 zile de la 
desemnare, votul de încredere 
al Parlamentului asupra 
programului şi a întregii liste 
a Guvernului. 

38. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 103 se modifică 
astfel: 
 
,,(2 Candidatul pentru funcţia de 
prim-ministru va cere, în termen 
de 10 zile de la desemnare, votul 
de încredere al Parlamentului 
asupra programului de 
guvernare şi a listei 
propunerilor pentru membrii 
Guvernului. Parlamentul se va 
pronunţa prin vot asupra 
formării noului Guvern în 
termen de 10 zile de la data 
solicitării votului de încredere. 

42. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 103 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

În caz contrar, după trecerea 
celor 10 zile, candidatul 
propus, împreună cu 
programul de guvernare şi 
lista propunerilor pentru 
membrii Guvernului, va fi 
considerat respins de către 
Parlament, iar Preşedintele 
României va desemna un alt 
candidat pentru funcţia de 
prim-ministru."  
 

 (3) Programul şi lista 
Guvernului se dezbat de 
Camera Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă comună. 
Parlamentul acordă 
încredere Guvernului cu votul 
majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor. 

 „(3) Programul de guvernare şi 
lista propunerilor pentru 
membrii Guvernului se dezbat 
de către Parlament care acordă 
încredere Guvernului cu votul 
majorităţii parlamentarilor." 

 
 

Nemodificat.  

50.    39. Alineatul (1) al 
articolului 105 se modifică 
astfel: 
 

43. Alineatul (1) al articolului 
105 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 Incompati-
bilităţi 

Art. 105:       (1) 
Funcţia de 
membru al 

 ,,(1) Funcţia de 
membru al 
Guvernului este 

Incompati-
bilităţi 
 
 

„ARTICOLUL 105 
 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Guvernului este 
incompatibilă cu 
exercitarea altei 
funcţii publice 
de autoritate, cu 
excepţia celei de 
deputat sau de 
senator. De 
asemenea, ea 
este 
incompatibilă cu 
exercitarea unei 
funcţii de 
reprezentare 
profesională 
salarizate în 
cadrul 
organizaţiilor cu 
scop comercial. 

incompatibilă cu 
exercitarea altei 
funcţii publice de 
autoritate, cu excepţia 
celei de 
parlamentar. De 
asemenea, ea este 
incompatibilă cu 
exercitarea unei 
funcţii de 
reprezentare 
profesională 
salarizate în cadrul 
organizaţiilor cu scop 
comercial." 
 

 

51.    40. Alineatele (1) şi (4) ale 
articolului 107 se modifică 
astfel: 
 

44. Alineatele (1) şi (4) al 
articolului 107 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Primul-
ministru 

Art. 107:  
(1) Primul-
ministru conduce 
Guvernul şi 

 ,,(1) Primul-ministru 
conduce Guvernul şi 
coordonează 
activitatea membrilor 

Primul-
ministru 

 

„ARTICOLUL 107 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

coordonează 
activitatea 
membrilor 
acestuia, 
respectând 
atribuţiile ce le 
revin. De 
asemenea, 
prezintă 
Camerei 
Deputaţilor sau 
Senatului 
rapoarte şi 
declaraţii cu 
privire la politica 
Guvernului, care 
se dezbat cu 
prioritate. 

acestuia, respectând 
atribuţiile ce le revin. 
De asemenea, 
prezintă 
Parlamentului 
rapoarte şi declaraţii 
cu privire la politica 
Guvernului, care se 
dezbat cu prioritate." 
 

 
 

(1) Nemodificat. 

        
 
 
     (4) Prevederile 
alineatului (3) se aplică în 
mod corespunzător şi 
celorlalţi membri ai 
Guvernului, la propunerea 
primului-ministru, pentru o 

Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Dacă unul dintre ceilalţi 
membri ai Guvernului se află în 
una dintre situaţiile prevăzute la 
articolul 106 sau este în 
imposibilitate de a-şi exercita 
atribuţiile, Preşedintele 

Se elimină. 
 
 
(4) Nemodificat. 

Norma dispozitivă 
trebuie eliminată pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

perioadă de cel mult 45 de 
zile. 

României, la propunerea 
primului-ministru, va desemna 
un alt membru al Guvernului ca 
ministru interimar, până la 
numirea unui nou ministru. 
Interimatul, pe perioada 
imposibilităţii exercitării 
atribuţiilor, încetează dacă 
ministrul îşi reia activitatea în 
Guvern. Interimatul nu poate 
dura mai mult de 45 de zile." 
 

52.  Răspunderea 
membrilor 
Guvernului 

Art. 109:  
(1) Guvernul 
răspunde 
politic numai 
în faţa 
Parlamentului 
pentru întreaga 
sa activitate. 
Fiecare 
membru al 
Guvernului 
răspunde 
politic solidar 
cu ceilalţi 
membri pentru 

41. Articolul 109 se modifică şi 
se completează astfel: 
 

Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 
 

Eliminarea  normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

activitatea 
Guvernului şi 
pentru actele 
acestuia. 
 

53.          (2) Numai Camera 
Deputaţilor, Senatul şi 
Preşedintele României au 
dreptul să ceară urmărirea 
penală a membrilor 
Guvernului pentru faptele 
săvârşite în exerciţiul 
funcţiei lor. Dacă s-a cerut 
urmărirea penală, 
Preşedintele României 
poate dispune suspendarea 
acestora din funcţie. 
Trimiterea în judecată a 
unui membru al 
Guvernului atrage 
suspendarea lui din funcţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 
 
 

Alineatul (2) se abrogă. 
 
 

45. Alineatul (2) al articolului 
109 abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

54.     
 
 
 
(3) Cazurile de răspundere 
şi pedepsele aplicabile 
membrilor Guvernului sunt 
reglementate printr-o lege 
privind responsabilitatea 
ministerială. 
 

Alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(3) Reglementarea 
răspunderii penale a 
membrilor Guvernului, pentru 
fapte săvârşite în exerciţiul 
funcţiei lor, se stabileşte prin 
lege organică. Urmărirea şi 
trimiterea în judecată penală a 
membrilor Guvernului se 
realizează numai de către 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie."  
 

46. Alineatul (3) al articolului 
109 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 

55.   După alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, (4), cu 
următorul cuprins: 
 
 
„(4) Dacă s-a început urmărirea 
penală a unui membru al 
Guvernului, Preşedintele 

47. După alineatul (3) al 
articolului 109 se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

României poate dispune 
suspendarea acestuia din funcţie. 
Trimiterea în judecată a unui 
membru al Guvernului atrage 
suspendarea lui din funcţie." 
 

56.    42. Alineatul (1) al articolului 
111 se modifică astfel: 
 

48. Alineatul (1) al 
articolului 111 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Informarea 
Parlamentu-
lui 

Art. 111:  
(1) Guvernul şi 
celelalte organe 
ale administraţiei 
publice, în 
cadrul 
controlului 
parlamentar al 
activităţii lor, 
sunt obligate să 
prezinte 
informaţiile şi 
documentele 
cerute de 
Camera 
Deputaţilor, de 
Senat sau de 

 ,,(1) Guvernul şi 
celelalte organe ale 
administraţiei 
publice, în cadrul 
controlului 
parlamentar al 
activităţii lor, sunt 
obligate să prezinte 
informaţiile şi 
documentele cerute 
de Parlament sau de 
comisiile 
parlamentare, prin 
intermediul 
preşedinţilor acestora. 
în cazul în care o 
iniţiativă legislativă 

Informarea 
Parlamentu-
lui 
 
 
 

„ARTICOLUL 111 
 
Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

comisiile 
parlamentare, 
prin intermediul 
preşedinţilor 
acestora. În 
cazul în care o 
iniţiativă 
legislativă 
implică 
modificarea 
prevederilor 
bugetului de stat 
sau a bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat, 
solicitarea 
informării este 
obligatorie. 

implică modificarea 
prevederilor 
bugetului de stat sau 
a bugetului 
asigurărilor sociale de 
stat, solicitarea 
informării este 
obligatorie." 
 

 
 

57.    43. Articolul 112 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

49. Articolul 112 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

 

 Întrebări, 
interpelări şi 
moţiuni 
simple 

Art. 112:  
(1) Guvernul şi 
fiecare dintre 
membrii săi au 
obligaţia să 
răspundă la 

 ,, Articolul 112 
(1) Guvernul şi fiecare 
dintre membrii săi au 
obligaţia să răspundă la 
întrebările sau la 
interpelările formulate 

Întrebări, 
interpelări şi 
moţiuni 
simple 
 

Autor: 
Comisia 

„ARTICOLUL 112 
 
 
 
Nemodificat. 

În modificarea propusă 
prin proiectul de lege 
nu se prevede 
denumirea marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

întrebările sau la 
interpelările 
formulate de 
deputaţi sau de 
senatori, în 
condiţiile 
prevăzute de 
regulamentele 
celor două 
Camere ale 
Parlamentului. 

de parlamentari, în 
condiţiile prevăzute de 
regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare al 
Parlamentului. 
 
 

juridică. 
 

       (2) Camera Deputaţilor 
sau Senatul poate adopta o 
moţiune simplă prin care să-şi 
exprime poziţia cu privire la o 
problemă de politică internă 
sau externă ori, după caz, cu 
privire la o problemă ce a 
făcut obiectul unei interpelări.
 

(2) Parlamentul poate adopta o 
moţiune simplă prin care să-şi 
exprime poziţia cu privire la o 
problemă de politică internă sau 
externă ori, după caz, cu privire 
ia o problemă ce a făcut obiectul 
unei interpelări." 
 

Nemodificat.  

58.    44. Articolul 113 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

50. Articolul 113 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

 

 Moţiunea 
de cenzură 

Art. 113:  
(1) Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul, în 

 „Articolul 113 
(1) Parlamentul 
poate retrage 
încrederea acordată 

Moţiunea de 
cenzură 

Autor: 
Comisia 
juridică. 

„ARTICOLUL 113 
 

Nemodificat. 
 

În modificarea propusă 
prin proiectul de lege 
nu se prevede 
denumirea marginală. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

şedinţă 
comună, pot 
retrage 
încrederea 
acordată 
Guvernului prin 
adoptarea unei 
moţiuni de 
cenzură, cu votul 
majorităţii 
deputaţilor şi 
senatorilor. 

Guvernului prin 
adoptarea unei 
moţiuni de cenzură, 
cu votul majorităţii 
membrilor săi. 
 
 
 
 

 

         (2) Moţiunea de cenzură 
poate fi iniţiată de cel puţin o 
pătrime din numărul total al 
deputaţilor şi senatorilor şi 
se comunică Guvernului la 
data depunerii. 
 

(2)  Moţiunea de cenzură poate fi 
iniţiată de cel puţin o pătrime din 
numărul total al 
parlamentarilor şi se comunică 
Guvernului la data depunerii. 
 

Nemodificat.  

         (3)Moţiunea de cenzură 
se dezbate după 3 zile de la 
data când a fost prezentată în 
şedinţa comună a celor 
două Camere. 
 

(3) Moţiunea de cenzură se 
dezbate după 3 zile de la data 
când a fost prezentată în 
Parlament. 

 

Nemodificat.  

         (4) Dacă moţiunea de 
cenzură a fost respinsă, 

(4) Dacă moţiunea de cenzură a 
fost respinsă, parlamentarii 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

deputaţii şi senatorii care au 
semnat-o nu mai pot iniţia, în 
aceeaşi sesiune, o nouă 
moţiune de cenzură, cu 
excepţia cazului în care 
Guvernul îşi angajează 
răspunderea potrivit 
articolului 114. 

care au semnat-o nu mai pot 
iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă 
moţiune de cenzură, cu excepţia 
cazului în care Guvernul îşi 
angajează răspunderea potrivit 
articolului 114." 

 

59.    45. Articolul 114 se modifică 
şi se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

51. Alineatul (1) al articolului 
114 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
În modificarea propusă prin 
proiectul de lege nu se 
prevede denumirea 
marginală. 

 Angajarea 
răspunderii 
Guvernului 

Art. 114: 
(1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea în 
faţa Camerei 
Deputaţilor şi a 
Senatului, în 
şedinţă 
comună, asupra 
unui program, a 
unei declaraţii de 
politică generală 
sau a unui 

 ,,(1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea în faţa 
Parlamentului, o 
singură dată într-o 
sesiune, asupra unui 
program, a unei 
declaraţii de politică 
generală sau a unui 
proiect de lege." 
 

 

Angajarea 
răspunderii 
Guvernului 
 

Autor: 
Comisia 
juridică. 

 

„ARTICOLUL 114 
 
(1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea în faţa 
Parlamentului, o 
singură dată într-o 
sesiune, asupra unui 
program, a unei 
declaraţii de politică 
generală sau a unui 
proiect de lege care 
să reglementeze 

Lipsa unei atare 
condiţionări cu privire 
sfera de reglementare a 
proiectului de lege ar 
conduce la eludarea 
prevederilor 
constituţionale propuse 
spre modificare, şi anume 
posibilitatea angajării 
răspunderii o singură dată 
pe sesiune, întrucât dau 
posibilitatea Guvernului 
de a-şi asuma 
răspunderea prin 
intermediul unui proiect 
de lege, care în mod 
formal îndeplineşte 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

proiect de lege. unitar relaţii 
sociale care privesc 
un singur 
domeniu.” 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

 

condiţiile constituţionale, 
dar care, printr-o 
structură complexă şi un 
conţinut eterogen, ar 
îngloba reglementări din 
domenii sociale foarte 
diferite. 

60.   După alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, (11), cu 
următorul cuprins: 
 
 
,,(11) Limitarea angajării 
răspunderii prevăzută la alineatul 
(1) nu se aplică în cazul 
proiectului bugetului de stat şi 
cel al asigurărilor sociale de 
stat." 
 

52. După alineatul (1) al 
articolului 114 se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
 
,,(11) Limitarea angajării 
răspunderii prevăzută la alineatul 
(1) nu se aplică în cazul 
proiectelor legii bugetului de 
stat şi cel al legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat.” 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

61.         
 
 
 
(4) În cazul în care 
Preşedintele României cere 

Alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(4) În cazul în care Preşedintele 
României cere reexaminarea 

53. Alineatul (4) al articolului 
114 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(4) În cazul în care Preşedintele 
României cere reexaminarea 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

reexaminarea legii adoptate 
potrivit alineatului (3), 
dezbaterea acesteia se va face 
în şedinţa comună a celor 
două Camere. 

legii adoptate potrivit alineatului 
(3), dezbaterile şi votul se vor 
face de către Parlament, într-o 
singură lectură, pe articolele 
sesizate, urmate de votul final 
pe întreaga lege” 

legii adoptate potrivit alineatului 
(3), dezbaterile şi votul se vor 
face de către Parlament,  în 
condiţiile art. 76 alin. (1). 
 

Autor: deputat Daniel Buda. 
62.  Delegarea 

legislativă 
Art. 115:       (1) 
Parlamentul poate 
adopta o lege 
specială de 
abilitare a 
Guvernului pentru 
a emite ordonanţe 
în domenii care nu 
fac obiectul legilor 
organice. 

   

        
 
 
 
 
 (5) Ordonanţa de urgenţă 
intră în vigoare numai după 
depunerea sa spre dezbatere 
în procedură de urgenţă la 
Camera competentă să fie 
sesizată şi după publicarea ei 

46. Alineatul (5) al 
articolului 115 se modifică 
astfel: 
Alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
,,(5) Ordonanţa de urgenţă intră 
în vigoare numai după depunerea 
sa spre dezbatere la Parlament şi 
după publicarea ei în Monitorul 
Oficial al României. 
Parlamentul, dacă nu se află în 

54. Alineatul (5) al articolului 
115 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 

Nemodificat. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

în Monitorul Oficial al 
României. Camerele, dacă nu 
se află în sesiune, se 
convoacă în mod obligatoriu 
în 5 zile de la depunere sau, 
după caz, de la trimitere. 
Dacă în termen de cel mult 
30 de zile de la depunere, 
Camera sesizată nu se 
pronunţă asupra 
ordonanţei, aceasta este 
considerată adoptată şi se 
trimite celeilalte Camere 
care decide de asemenea în 
procedură de urgenţă. 
Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura 
legii organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la 
articolul 76 alineatul (1). 

sesiune, se convoacă în mod 
obligatoriu în 5 zile de la 
depunere. Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura legii 
organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la articolul 
76 alineatul (1)." 
 

 

63.    47. Articolul 119 se 
completează cu două noi 
alineate, (2) şi (3), astfel: 
 

55. Articolul 119 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
  

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Consiliul 
Suprem de 
Apărare a 
Ţării 

Art. 119: 
Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării 

 Consiliul 
Suprem de 
Apărare a 
Ţării 

„ARTICOLUL 119 
 (1) Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 organizează şi 
coordonează 
unitar activităţile 
care privesc 
apărarea ţării şi 
securitatea 
naţională, 
participarea la 
menţinerea 
securităţii 
internaţionale şi la 
apărarea colectivă 
în sistemele de 
alianţă militară, 
precum şi la 
acţiuni de 
menţinere sau de 
restabilire a păcii. 

 organizează şi 
coordonează unitar 
activităţile care 
privesc apărarea ţării 
şi securitatea 
naţională, 
participarea la 
menţinerea securităţii 
internaţionale şi la 
apărarea colectivă în 
sistemele de alianţă 
militară, precum şi la 
acţiuni de menţinere 
sau de restabilire a 
păcii. 
 

Autor: Comisia 
juridică. 

  Alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) În condiţiile legii, Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării 
transmite Parlamentului, în 
vederea aprobării, strategia de 
securitate naţională "  
 

 
 
 
(2) Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

  Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării transmite 
Parlamentului rapoartele 
asupra activităţii desfăşurate, 
în vederea examinării 
acestora." 
 
 

 
 
(3) Nemodificat. 

 

64.  Înfăptuirea 
justiţiei 

Art. 124:  
(1) Justiţia se 
înfăptuieşte în 
numele legii. 
 

48. Articolul 124 se modifică 
şi se completează astfel: 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia juridică. 

Eliminarea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

        (2) Justiţia este unică, 
imparţială şi egală pentru toţi. 
 

   

        
 
 
 
 (3) Judecătorii sunt 
independenţi şi se supun 
numai legii. 
 

Alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(3) Judecătorii sunt 
independenţi şi se supun numai 
Constituţiei, legii şi deciziilor 
Curţii Constituţionale." 
 

56. Alineatul (3) al articolului 
124 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 



68 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

  După alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, (4), cu 
următorul cuprins: 
 
„(4) Răspunderea 
judecătorilor şi procurorilor se 
reglementează prin lege 
organică." 
 
 

 
 
 
 
 (4) Se elimină. 
 
 Autor: Comisia juridică. 

Reformularea normei 
dispozitive este necesară 
pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Această reglementare 
se regăseşte la art. 73 
lit. l) 

65.  Instanţele 
judecăto-
reşti 

Art. 126:        (1) 
Justiţia se 
realizează prin 
Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
şi prin celelalte 
instanţe 
judecătoreşti 
stabilite de lege. 

………….. 

49. Alineatul (6) al 
articolului 126 se modifică 
astfel: 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia juridică. 

Eliminarea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

       
 
 
(6) Controlul judecătoresc al 
actelor administrative ale 
autorităţilor publice, pe calea 
contenciosului administrativ, 

Alineatul (6) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(6) Controlul judecătoresc al 
actelor administrative ale 
autorităţilor publice, pe calea 
contenciosului administrativ, 

 
 
 
 (6) Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Textul proiectului de lege 
a fost declarat  
neconstituţional de Curtea 
Constituţională, în sensul 
că, în ceea ce priveşte 
ordonanţele Guvernului, 
Curtea reţine că, elaborând 
astfel de acte normative, 
organul administrativ 
exercită o competenţă prin 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

este garantat, cu excepţia 
celor care privesc raporturile 
cu Parlamentul, precum şi a 
actelor de comandament cu 
caracter militar. Instanţele de 
contencios administrativ sunt 
competente să soluţioneze 
cererile persoanelor vătămate 
prin ordonanţe sau, după caz, 
prin dispoziţii din ordonanţe 
declarate neconstituţionale. 

este garantat, cu excepţia celor 
care privesc raporturile cu 
Parlamentul, a actelor de 
comandament cu caracter 
militar, precum şi a celor care 
privesc politicile fiscale şi 
bugetare ale Guvernului, în 
condiţiile legii contenciosului 
administrativ. Instanţele de 
contencios administrativ sunt 
competente să soluţioneze 
cererile persoanelor vătămate 
prin ordonanţe sau, după caz, 
prin dispoziţii din ordonanţe 
declarate neconstituţionale." 
 

 atribuire care, prin natura ei, 
intră în sfera de competenţă 
legislativă a Parlamentului. 
Prin urmare, ordonanţa nu 
reprezintă o lege în sens 
formal, ci un act 
administrativ de domeniul 
legii, asimilat acesteia prin 
efectele pe care le produce, 
respectând sub acest aspect 
criteriul material. 
Date fiind argumentele 
expuse în prealabil, actul 
administrativ care priveşte 
politicile fiscale şi bugetare 
ale Guvernului îl poate 
constitui în exclusivitate o 
ordonanţă a Guvernului. O 
interpretare contrară este de 
natură a încălca prevederile 
art. 137 alin. (1) şi art. 139 
alin. (1) din Constituţie. 

    Pe de altă parte, 
necircumscrierea noţiunii de 
"act administrativ" prin 
norma constituţională, 
coroborată cu sintagma "în 
condiţiile legii 
contenciosului 
administrativ" este 
susceptibilă de interpretarea 
conform căreia această lege 
poate stabili care acte pot 
face obiectul controlului 
judecătoresc, respectiv care 
acte administrative pot fi 
exceptate de la acest 
control. Or, o atare 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

interpretare, care ar conferi 
legiuitorului ordinar ca, prin 
intermediul unei legi 
infraconstituţionale, să 
adauge la Constituţie noi 
cazuri de acte administrative 
exceptate de la controlul 
judecătoresc, contravine 
principiului constituţional 
consacrat de art. 1 alin. (5) 
referitor la supremaţia 
Constituţiei, precum şi 
principiului prevăzut de 
art. 21 privind accesul 
liber la justiţie şi, implicit, 
art. 152 alin. (2) care 
stabileşte interdicţia 
revizuirii prevederilor 
constituţionale care ar 
avea ca efect suprimarea 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale 
cetăţenilor. 

66.  Rolul şi 
structura 
       

Art. 133.-  (1) 
Consiliul Superior 
al Magistraturii este 
garantul 
independenţei 
justiţiei. 

50. Alineatele (2), (3), (4), (5) 
şi (6) ale articolului 133 se 
modifică astfel: 
 

57. La articolul 133 partea 
introductivă şi literele a) şi b) 
ale alineatului (2) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 

 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

        (2) Consiliul Superior al 
Magistraturii este alcătuit din 
19 membri, din care: 
 

        „(2) Consiliul Superior al 
Magistraturii este alcătuit din 21 
membri, din care: 
 

Autor: Comisia juridică. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

         
 
a) 14 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Senat; aceştia fac 
parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una 
pentru procurori; prima secţie 
este compusă din 9 
judecători, iar cea de-a doua 
din 5 procurori; 
 

Litera a) a alineatului (2) va 
avea următorul cuprins: 
,,a) 10 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Parlament; aceştia 
fac parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una pentru 
procurori; prima secţie este 
compusă din 5 judecători, iar 
cea de-a doua din 5 procurori;"  
 

 

 
 
a) 14 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Parlament; aceştia 
fac parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una pentru 
procurori; prima secţie este 
compusă din 9 judecători, iar 
cea de-a doua din 5 procurori;  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

Textul proiectului de lege 
a fost  declarat 
neconstituţional de Curtea 
Constituţională, în sensul 
că, numirea celor 6 
reprezentanţi ai societăţii 
civile de către Parlament, 
autoritatea legiuitoare, 
respectiv de către 
Preşedintele României, 
reprezentant al autorităţii 
executive, constituie o 
interferenţă a celorlalte 
puteri constituţionale în 
activitatea autorităţii 
judecătoreşti, punând sub 
semnul întrebării rolul 
Consiliului Superior al 
Magistraturii de garant al 
independenţei justiţiei.  

         
 
 
b) 2 reprezentanţi ai 
societăţii civile, specialişti în 
domeniul dreptului, care se 
bucură de înaltă reputaţie 
profesională şi morală, aleşi 
de Senat; aceştia participă 
numai la lucrările în plen; 
 

Litera b) a alineatului (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
,,b) 6 reprezentanţi ai societăţii 
civile, care se bucură de înaltă 
reputaţie profesională şi morală: 
3 numiţi de Parlament şi 3 de 
către Preşedintele României;" 
 
 

 

 
 
 
b) 4 reprezentanţi ai societăţii 
civile, care se bucură de înaltă 
reputaţie profesională şi morală: 
2 numiţi de Parlament şi 2 de 
către Preşedintele României;" 
 

Autor : Comisia juridică. 
 

 

Astfel, majorarea numărului 
membrilor reprezentanţilor 
societăţii civile, deci a 
persoanelor din afara 
sistemului judiciar, şi 
schimbarea proporţiei de 
reprezentare în Consiliu, are 
consecinţe negative asupra 
activităţii sistemului 
judiciar. Mai mult, se ajunge 
la situaţia în care aceşti 
membri dobândesc un rol 
important în domeniul 
răspunderii disciplinare a 
judecătorilor şi procurorilor, 
ceea ce reprezintă o 
ingerinţă a politicului în 
justiţie, împrejurare ce 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

este de natură a anihila 
garanţia constituţională 
referitoare la 
independenţa justiţiei. 

67.         
 
 
 
  (3) Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii este 
ales pentru un mandat de un 
an, ce nu poate fi reînnoit, 
dintre magistraţii prevăzuţi 
la alineatul (2) litera a). 
 

Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
 
„(3) Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii este 
ales dintre membrii prevăzuţi 
la alineatul (2) literele a) şi b), 
pentru un mandat de un an, ce 
poate fi înnoit o singură dată. 
Mandatul acestuia nu poate fi 
prelungit."  
 

58. Alineatele (3)-(5) ale 
articolului 133 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„(3) Preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii este 
ales dintre membrii prevăzuţi 
la alineatul (2) lit. a), pentru un 
mandat de un an, ce poate fi 
înnoit o singură dată. 
Mandatul acestuia nu poate fi 
prelungit."  
 

Autor : Comisia juridică. 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  
Pentru punerea în acord 
cu Decizia nr. 
799/2011 a Curţii 
Constituţionale. 
 

        
 
 
(4) Durata mandatului 
membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii este 
de 6 ani. 
 

Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Durata mandatului 
membrilor Consiliului Superior 
al Magistraturii este de 6 ani şi 
nu poate fi prelungit sau 
înnoit.” 

 
 
 

(4) Nemodificat. 

 

        
 

Alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

  (5) Hotărârile Consiliului 
Superior al Magistraturii se 
iau prin vot secret. 

„(5) Hotărârile Consiliului 
Superior al Magistraturii nu pot 
fi luate prin vot secret şi se 
motivează."  

 
 

(5) Hotărârile Consiliului 
Superior al Magistraturii se iau 
prin vot deschis şi se 
motivează. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

68.    (6) Preşedintele României 
prezidează lucrările 
Consiliului Superior al 
Magistraturii la care 
participă. 

Alineatul (6) se abrogă. 
 

 

59. Alineatul (6) al articolului 
133 se abrogă.  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

69.  Bugetul 
public 
naţional 

Art. 138:      (1) 
Bugetul public 
naţional cuprinde 
bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
sociale de stat şi 
bugetele locale ale 
comunelor, ale 
oraşelor şi ale 
judeţelor. 

51. Articolul 138 se modifică 
şi se completează astfel: 

 

Se elimină. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Eliminarea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

        
 
 
 

Alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 
 

60. Alineatul (2) al articolului 
138 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

(2) Guvernul elaborează 
anual proiectul bugetului de 
stat şi pe cel al asigurărilor 
sociale de stat, pe care le 
supune, separat, aprobării 
Parlamentului. 

„(2) Guvernul elaborează anual 
proiectul bugetului de stat şi pe 
cel al asigurărilor sociale de stat, 
pe care le transmite instituţiilor 
Uniunii Europene, după 
informarea prealabilă a 
Parlamentului asupra 
conţinutului acestora." 

Nemodificat. 
 

70.   După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, (21), 
cu următorul cuprins: 
 
 

„(21) Guvernul supune spre 
aprobare Parlamentului, separat, 
proiectul bugetului de stat şi pe 
cel al asigurărilor sociale de 
stat." 

 
 

61. După alineatul (2) al 
articolului 138 se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
 

„(21) Guvernul supune spre 
aprobare Parlamentului, separat, 
proiectele legii bugetului de stat 
şi cel al legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat." 

 
Autor: Comisia juridică. 

 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

71.   52. După articolul 138 se 
introduce un nou articol, 1381, 
cu următorul cuprins: 
 
Denumirea articolului va fi: 
 

62. După articolul 138 se 
introduce un nou articol, 
articolul 1381, cu următorul 
cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

   „Politica financiară" 
Cuprinsul articolului va fi: 
„Articolul 1381.- (1)  Statul 
trebuie să evite deficitul 
bugetar excesiv. Deficitul 
bugetar nu poate fi mai mare 
de 3% din produsul intern 
brut, iar datoria publică nu 
poate depăşi 60% din produsul 
intern brut. 
 

Nemodificat.  

    (2) Împrumuturile externe 
pot fi contractate numai în 
domeniul investiţiilor. 
 

Nemodificat.  

  (3) În cazul producerii unei 
catastrofe naturale sau ivirii 
unor situaţii excepţionale cu 
impact negativ semnificativ 
asupra finanţelor publice, 
valorile maxime prevăzute la 
alineatul (1) pot fi depăşite, cu 
acordul majorităţii membrilor 
Parlamentului, numai dacă 
depăşirea poate fi compensată 
în maximum trei ani. 

 

Nemodificat.  
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

  (4) Prin derogare de la 
dispoziţiile alineatului (2), 
pentru prevenirea 
consecinţelor unei calamităţi 
naturale sau ale unui dezastru 
deosebit de grav, cu acordul 
majorităţii membrilor 
Parlamentului, pot fi 
contractate şi alte 
împrumuturi externe." 
 

Nemodificat.  

72.   53. Alineatul (3) al 
articolului 140 se modifică 
astfel: 
 

63. Alineatele (1) şi (3) al 
articolului 140 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

 

 Curtea de 
Conturi 

Art. 140:       (1) 
Curtea de Conturi 
exercită controlul 
asupra modului de 
formare, de 
administrare şi de 
întrebuinţare a 
resurselor 
financiare ale 
statului şi ale 
sectorului public. 
În condiţiile legii 

 Curtea de 
Conturi 

„ARTICOLUL 140 
 
(1) Curtea de 
Conturi exercită 
controlul asupra 
modului de formare, 
de administrare şi 
de întrebuinţare a 
resurselor financiare 
ale statului şi ale 
sectorului public. În 
condiţiile legii 

Eliminarea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

organice, litigiile 
rezultate din 
activitatea Curţii 
de Conturi se 
soluţionează de 
instanţele 
judecătoreşti 
specializate. 
 

organice, litigiile 
rezultate din 
activitatea Curţii de 
Conturi se 
soluţionează de 
instanţele 
judecătoreşti 
specializate. Curtea 
de Conturi 
exercită şi atribuţii 
jurisdicţionale 
speciale, în 
condiţiile legii 
organice. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 

       
 
 
  (3) La cererea Camerei 
Deputaţilor sau a Senatului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a 
resurselor publice şi 
raportează despre cele 
constatate. 

Alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
,,(3) La cererea Parlamentului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a resurselor 
publice şi raportează despre cele 
constatate." 
 
 

 
 

 
(3) Nemodificat. 
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crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

73.  Structura Art. 142:       (1) 
Curtea 
Constituţională 
este garantul 
supremaţiei 
Constituţiei. 
 

   

 ...............    
       

 
 
 
 
      (3) Trei judecători sunt 
numiţi de Camera 
Deputaţilor, trei de Senat şi 
trei de Preşedintele României.
 

54. Alineatul (3) al 
articolului 142 se modifică 
astfel: 
Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
,,(3) Şase judecători sunt numiţi 
de Parlament şi trei de 
Preşedintele României." 

 
 

64. Alineatul (3) al 
articolului 142 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 
(3) Nemodificat. 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

74.    55. Literele a), b), c), e) şi h) 
ale articolului 146 se modifică 
astfel: 
Litera a) va avea următorul 
cuprins: 

65. Literele a)-c), e) şi h) al 
articolului 146 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Atribuţii 
 

Art. 146:   Curtea 
Constituţională are 
următoarele 
atribuţii:      
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Constituţia României, 
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Text proiect de lege Amendamente Comisie 
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     a) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii legilor, 
înainte de promulgarea 
acestora, la sesizarea 
Preşedintelui României, a 
unuia dintre preşedinţii celor 
două Camere, a Guvernului, a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Avocatului 
Poporului, a unui număr de 
cel puţin 50 de deputaţi sau 
de cel puţin 25 de senatori, 
precum şi, din oficiu, asupra 
iniţiativelor de revizuire a 
Constituţiei; 

,,a) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii legilor, înainte 
de promulgarea acestora, la 
sesizarea Preşedintelui 
României, a preşedintelui 
Parlamentului, a Guvernului, a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Avocatului Poporului, 
a unui număr de cel puţin 40 de 
parlamentari precum şi, din 
oficiu, asupra iniţiativelor de 
revizuire a Constituţiei;"  
 

 

a) Nemodificat.  

      
 
 
  b) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii tratatelor 
sau altor acorduri 
internaţionale, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a unui 
număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau de cel puţin 25 
de senatori; 

Litera b) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,b) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii tratatelor sau 
altor acorduri internaţionale, la 
sesizarea preşedintelui 
Parlamentului sau a unui număr 
de cel puţin 40 de 
parlamentari;" 
 

 

 
 
 

  b) Nemodificat. 
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 c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii celor 
două Camere, a unui grup 
parlamentar sau a unui număr 
de cel puţin 50 de deputaţi 
sau de cel puţin 25 de 
senatori; 

Litera c) va avea următorul 
cuprins: 
,,c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentului Parlamentului, la 
sesizarea preşedintelui 
Parlamentului, a unui grup 
parlamentar sau a unui număr de 
cel puţin 40 de parlamentari;" 
 

 

 
 
c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentului şi a hotărârilor 
cu caracter normativ ale 
Parlamentului, la sesizarea 
preşedintelui Parlamentului, a 
unui grup parlamentar sau a unui 
număr de cel puţin 40 de 
parlamentari;". 
 

Autor : Comisia juridică. 
 

 

         
 
 
e) soluţionează conflictele 
juridice de natură 
constituţională dintre 
autorităţile publice, la cererea 
Preşedintelui României, a 
unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a 
primului-ministru sau a 
preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii; 

Litera e) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,e) soluţionează conflictele 
juridice de natură constituţională 
dintre autorităţile publice, la 
cererea Preşedintelui României, 
a preşedintelui Parlamentului, 
a primului-ministru sau a 
preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii;" 
 
 

 
 
 

  e) Nemodificat. 

 



81 
 

Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 
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 h) dă aviz consultativ pentru 
propunerea de suspendare din 
funcţie a Preşedintelui 
României; 

Litera h) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,h) dă aviz obligatoriu pentru 
propunerea de suspendare din 
funcţie a Preşedintelui 
României;" 
 
 

   
 
 
h) Nemodificat. 

 

75.    56. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 147 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

66. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 147 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Deciziile 
Curţii 
Constitu-
ţionale 

Art. 147:        (1) 
Dispoziţiile din 
legile şi 
ordonanţele în 
vigoare, precum şi 
cele din 
regulamente, 
constatate ca fiind 
neconstituţionale, 
îşi încetează 
efectele juridice la 
45 de zile de la 
publicarea deciziei 

 ,,(1) Dispoziţiile din 
legile şi ordonanţele 
în vigoare, precum şi 
cele din 
Regulamentul 
Parlamentului, 
constatate ca fiind 
neconstituţionale, îşi 
îm sază efectele 
juridice la 45 de zile 
de la publicarea 
deciziei Curţii 
Constituţionale dacă, 

Deciziile 
Curţii 
Constitu-
ţionale 
 
 
 
 
 
 
 

„ARTICOLUL 147 
 
Nemodificat. 
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Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 
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Curţii 
Constituţionale 
dacă, în acest 
interval, 
Parlamentul sau 
Guvernul, după 
caz, nu pun de 
acord prevederile 
neconstituţionale 
cu dispoziţiile 
Constituţiei. Pe 
durata acestui 
termen, 
dispoziţiile 
constatate ca fiind 
neconstituţionale 
sunt suspendate de 
drept. 

în acest interval, 
Parlamentul sau 
Guvernul, după caz, 
nu pun de acord 
prevederile 
neconstituţionale cu 
dispoziţiile 
Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate 
ca fiind 
neconstituţionale sunt 
suspendate de drept." 
 

 

       
 
 
 (2) În cazurile de 
neconstituţionalitate care 
privesc legile, înainte de 
promulgarea acestora, 
Parlamentul este obligat să 
reexamineze dispoziţiile 

Alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) În cazurile de 
neconstituţionalitate care privesc 
legile, înainte de promulgarea 
acestora, Parlamentul este 
obligat să reexamineze 
dispoziţiile respective pentru 

 
 

Nemodificat. 
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Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

respective pentru punerea lor 
de acord cu decizia Curţii 
Constituţionale.  

punerea lor de acord cu decizia 
Curţii Constituţionale.  
Prevederile articolului 76 
alineatul (4) se aplică în mod 
corespunzător." 
 

76.    57. Articolul 148 se modifică 
şi se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

67. Alineatul (1) al articolului 
148 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Integrarea 
în 
Uniunea 
Europeană 

Art. 148:         (1) 
Aderarea 
României la 
tratatele 
constitutive ale 
Uniunii 
Europene, în 
scopul 
transferării unor 
atribuţii către 
instituţiile 
comunitare, 
precum şi al 
exercitării în 
comun cu celelalte 
state membre a 
competenţelor 

 ,,(1) România este stat 
membru al Uniunii 
Europene şi exercită 
în comun cu celelalte 
state membre 
competenţele stabilite 
de tratatele Uniunii." 
 

 

Integrarea 
în 

Uniunea 
Europeană

 
 

„ARTICOLUL 148 
 
 

Nemodificat. 
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Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

prevăzute în 
aceste tratate, se 
face prin lege 
adoptată în 
şedinţa comună a 
Camerei 
Deputaţilor şi 
Senatului, cu o 
majoritate de 
două treimi din 
numărul 
deputaţilor şi 
senatorilor. 

77.   După alineatul (1) se introduce 
un nou alineat,      cu 
următorul cuprins: 
 
 
„(11) Ratificarea actelor de 
revizuire a tratatelor 
constitutive ale Uniunii 
Europene se face prin lege 
adoptată de Parlament, cu o 
majoritate de două treimi din 
numărul membrilor săi."  
 

68. După alineatul (1) al 
articolului 148 se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat. 
 

Reformularea 
normei dispozitive 
este necesară pentru 
respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

78.        
 
  
(2) Ca urmare a aderării, 
prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii 
Europene, precum şi 
celelalte reglementări 
comunitare cu caracter 
obligatoriu, au prioritate faţă 
de dispoziţiile contrare din 
legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de 
aderare. 

Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins:  
 
„(2) Ca urmare a aderării 
României la Uniunea 
Europeană, prevederile 
tratatelor constitutive sau de 
revizuire precum şi celelalte 
acte juridice ale Uniunii 
Europene cu caracter obligatoriu 
au prioritate faţă de dispoziţiile 
contrare din legile interne." 
 

 

69. Alineatul (2) al articolului 
148 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

79.   După alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, (21), cu 
următorul cuprins: 
 
 
„(21) Ratificarea tratatului 
privind aderarea unui stat la 
Uniunea Europeană se face 
prin lege adoptată de 
Parlament, cu o majoritate de 
două treimi din numărul 
membrilor săi"  

 

70. După alineatul (2) al 
articolului 148 se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
 

Nemodificat. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

80.         (3) Prevederile 
alineatelor (1) şi (2) se 
aplică, în mod 
corespunzător, şi pentru 
aderarea la actele de 
revizuire a tratatelor 
constitutive ale Uniunii 
Europene. 
 

Alineatul (3) se abrogă.  
 

 

71. Alineatele (3) şi (5) ale 
articolului 148 se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

       (4) Parlamentul, 
Preşedintele României, 
Guvernul şi autoritatea 
judecătorească garantează 
aducerea la îndeplinire a 
obligaţiilor rezultate din actul 
aderării şi din prevederile 
alineatului (2). 
 

   

       (5) Guvernul transmite 
celor două Camere ale 
Parlamentului proiectele 
actelor cu caracter 
obligatoriu înainte ca 
acestea să fie supuse 
aprobării instituţiilor 
Uniunii Europene. 
 

Alineatul (5) se abrogă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

81.    58. Articolul 149 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

72. Articolul 149 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Aderarea la 
Tratatul 
Atlanticului 
de Nord 
 

Art. 149: 
Aderarea 
României la 
Tratatul 
Atlanticului de 
Nord se face 
prin lege 
adoptată în 
şedinţa comună 
a Camerei 
Deputaţilor şi 
Senatului, cu o 
majoritate de 
două treimi din 
numărul 
deputaţilor şi 
senatorilor. 

„Participarea 
la Tratatul 
Atlanticului 
de Nord" 
 

„Art.- 149 
România este 
parte la Tratatul 
Atlanticului de 
Nord. Obligaţiile 
care decurg din 
această calitate a 
României vor fi 
aduse la 
îndeplinire de 
către Parlament, 
Preşedintele 
României şi 
Guvern." 
 

 

„Participa-
rea la 
Tratatul 
Atlanticului 
de Nord" 

 

„ARTICOLUL  149 
Nemodificat. 

 

82.    59. Alineatul (1) al 
articolului 150 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

73. Alineatul (1) al 
articolului 150 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 Iniţiativa 
revizuirii 

Art. 150:       (1) 
Revizuirea 
Constituţiei 
poate fi iniţiată 
de Preşedintele 
României la 
propunerea 
Guvernului, de 
cel puţin o 
pătrime din 
numărul 
deputaţilor sau 
al senatorilor, 
precum şi de cel 
puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. 
 

 ,,(1) Revizuirea 
Constituţiei poate fi 
iniţiată de 
Preşedintele 
României la 
propunerea 
Guvernului, de cel 
puţin o pătrime din 
numărul 
parlamentarilor, 
precum şi de cel 
puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept de 
vot." 
 
 

Iniţiativa 
revizuirii 

 
 
 
 
 

„ARTICOLUL 150 
 

 
 

Nemodificat. 
 

 

83.    60. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 151 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

73. Alineatul (1) al articolului 
151 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

 Procedura 
de 
revizuire 

Art. 151:      (1) 
Proiectul sau 
propunerea de 
revizuire trebuie 

 ,,(1) Proiectul sau 
propunerea de 
revizuire trebuie 
adoptată de 

Procedura 
de revizuire 

 
 

„ARTICOLUL 151 
 

(1) Nemodificat. 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

adoptată de 
Camera 
Deputaţilor şi de 
Senat, cu o 
majoritate de cel 
puţin două treimi 
din numărul 
membrilor 
fiecărei Camere. 
 

Parlament, cu o 
majoritate de cel 
puţin două treimi 
din numărul 
membrilor săi." 
 

 

84.       (2) Dacă prin procedura 
de mediere nu se ajunge la 
un acord, Camera 
Deputaţilor şi Senatul, în 
şedinţă comună, hotărăsc 
cu votul a cel puţin trei 
pătrimi din numărul 
deputaţilor şi senatorilor. 
 

Alineatul (2) se abrogă. 
 

 

74. Alineatul (2) al articolului 
151 se abrogă. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Reformularea normei 
dispozitive este 
necesară pentru 
respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

85.    
 
 
     
(2) Consiliul Legislativ, în 
termen de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a legii sale 
de organizare, va examina 

 75. Alineatul (2) al articolului 
154 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Consiliul Legislativ, în 
termen de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a legii de 
revizuire a Constituţiei, va 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

conformitatea legislaţiei cu 
prezenta Constituţie şi va face 
Parlamentului sau, după caz, 
Guvernului, propuneri 
corespunzătoare. 
 

examina conformitatea legislaţiei 
cu prezenta Constituţie şi va face 
Parlamentului sau, după caz, 
Guvernului, propuneri 
corespunzătoare.” 
 
Autor: deputat Eugen Nicolicea 

– GRUP PROGRESIST 
 

86.    61. Articolul 155 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

76. Articolul 155 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Dispoziţii 
tranzitorii 

Art. 155:       (1) 
Proiectele de legi 
şi propunerile 
legislative în curs 
de legiferare se 
dezbat şi se 
adoptă potrivit 
dispoziţiilor 
constituţionale 
anterioare 
intrării în 
vigoare a legii de 
revizuire. 

 „Art. 155.- (1) 
Prezenta lege de 
revizuire a 
Constituţiei intră 
în vigoare după 
aprobarea ei prin 
referendum. 
 
 
 
 
 
 

Dispoziţii 
tranzitorii 

„ARTICOLUL 155 
(1) Legea de 
revizuire a 
Constituţiei 
României intră în 
vigoare la data 
publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
a Hotărârii Curţii 
Constituţionale 
pentru confirmarea 
rezultatului 
referendumului 
naţional privind 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

legea de revizuire.  
 

Autor: Comisia 
juridică. 

 (2)Instituţiile prevăzute de 
Constituţie, existente la data 
intrării în vigoare a legii de 
revizuire, rămân în funcţiune 
până la constituirea celor noi. 

(2) Instituţiile prevăzute de 
Constituţie, existente la data 
intrării în vigoare a legii de 
revizuire, rămân în funcţiune 
până la constituirea celor noi. 
 

(2) Nemodificat.  

 (3) Prevederile alineatului 
(1) al articolului 83 se aplică 
începând cu următorul 
mandat prezidenţial. 

(3) Până la întrunirea legală a 
noului Parlament ales conform 
prezentei legi de revizuire, 
proiectele de legi şi propunerile 
legislative în curs de legiferare 
se dezbat şi se adoptă potrivit 
dispoziţiilor constituţionale 
anterioare intrării în vigoare a 
legii de revizuire. 
 

 

(3) Până la întrunirea legală a 
noului Parlament ales conform 
legii de revizuire, proiectele de 
legi şi propunerile legislative în 
curs de legiferare se dezbat şi se 
adoptă potrivit dispoziţiilor 
constituţionale anterioare intrării 
în vigoare a legii de revizuire. 
 

Autor: Comisia juridică. 
 

 

       (4) Dispoziţiile cu 
privire la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie vor fi 
aduse la îndeplinire în cel 
mult 2 ani de la data 
intrării în vigoare a legii de 

(4) După întrunirea legală a 
noului Parlament ales conform 
legii de revizuire, proiectele de 
legi şi propunerile legislative 
adoptate sau respinse de către 
prima Cameră sesizată, potrivit 

(4) După întrunirea legală a 
noului Parlament ales conform 
legii de revizuire, proiectele de 
legi şi propunerile legislative 
adoptate sau respinse de către 
prima Cameră sesizată, potrivit 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

revizuire. dispoziţiilor constituţionale 
anterioare intrării în vigoare a 
legii de revizuire, se dezbat şi se 
adoptă de către Parlament, într-o 
singură lectură, pe articole, 
urmate de votul final pe 
întreaga lege." 
 

dispoziţiilor constituţionale 
anterioare intrării în vigoare a 
legii de revizuire, se dezbat şi se 
adoptă de către Parlament, în 
condiţiile art. 76 alin. (1). 
 
 

Autor: deputat Daniel Buda. 
        (5) Judecătorii în 

funcţie ai Curţii Supreme 
de Justiţie şi consilierii de 
conturi numiţi de 
Parlament îşi continuă 
activitatea până la data 
expirării mandatului pentru 
care au fost numiţi. Pentru 
asigurarea înnoirii Curţii de 
Conturi din 3 în 3 ani, la 
expirarea mandatului 
actualilor consilieri de 
conturi aceştia vor putea fi 
numiţi pentru încă un 
mandat de 3 ani sau de 6 
ani. 

   

       (6) Până la constituirea 
instanţelor judecătoreşti 
specializate, litigiile 
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Nr. 
crt 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

rezultate din activitatea 
Curţii de Conturi vor fi 
soluţionate de către 
instanţele judecătoreşti 
ordinare. 
 

87.   Art. II.- Revizuirea adoptată 
prin prezenta lege se supune 
aprobării prin referendum 
organizat potrivit dispoziţiilor 
art. 151 alin. (3) din 
Constituţia României. 
 

 

Art. II.- Se elimină.  
 

Autor: Comisia juridică. 
 

Dispoziţia cuprinsă 
la art. II a fost 
reglementată la art. 
155. 
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ANEXA II 

 
AMENDAMENTE RESPINSE: 

 
 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
1.      Alineatul (1) al articolului 1 

se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

1. Nu se impune 
mentinerea termenului 
naţional în contextul 
european actual 

2. Atributul naţional 
este indisolubil legat ce 
celelalte caractersitici şi 
trăsături ale statului  

 Statul 
român 
 

Art. 1. - (1) 
România este stat 
naţional, suveran şi 
independent, unitar 
şi indivizibil. 
 

 Art. 1.- (1) România este stat 
suveran şi independent, unitar 
şi indivizibil. 
 

Autor: Grup UDMR 
 

 

2.      Alineatul (1) al articolului 4 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

1. Nu este necesară 
precizarea în Constituţie a 
sintagmei unitate a 
poporului, ca fundament al 
statului 

2. Unitatea 
poporului este esenţială în 
existenţa ca stat a 
României. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 Unitate

a 
poporu
lui şi 
egalitat
ea între 
cetăţen
i 

Art. 4:       (1) 
Statul are ca 
fundament unitatea 
poporului român şi 
solidaritatea 
cetăţenilor săi. 

  Art. 4.- (1) Statul are ca 
fundament solidaritatea 
cetăţenilor români. 
 

Autor: Grup UDMR 
 

 

 

  1. Articolul 6 se completează cu 
un nou alineat, (3), astfel: 
   După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, (3), cu 
următorul cuprins: 

1. După alineatul (2) al 
articolului 6 se introduc 
două noi alineate, alin. (3) şi 
(4), cu următorul cuprins:  

 

  ,,(3) Autorităţile publice vor 
consulta organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
în legătură cu deciziile privind 
păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale şi religioase." 

 
 

 
 

(3) Deciziile autorităţilor 
publice centrale şi locale se 
vor lua după consultarea, 
sau după caz, cu acordul 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, respectiv a 
organului de conducere a 
cultului religios cu privire 
la păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii lor 
etnice, culturale lingvistice şi 

1. Este necesară 
consultarea sau acordul 
organului de conducere al 
cultului religios şi este 
necesară garanţia oferită 
de Convenţia cadru pentru 
protecţia minorităţilor 
naţionale 

2. Nu se impune cu 
necesitate consultarea 
organului de conducere a 
cultului religios 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
religioase. 

 
Autor: Grup UDMR 

 
       

 
 (4) Statul se va abţine să ia 
măsuri care modificând 
proporţiile populaţiei din 
arii locuite de persoane 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, ar putea avea 
drept consecinţă pierderea 
drepturilor şi libertăţilor 
decurgând din principiile 
înscrise în Convenţia cadru 
pentru protecţia 
minorităţilor naţionale, 
încheiată la Strassbourg la 
1 februarie 1995, respectiv 
Charta Europeană a 
Limbilor Naţionale sau 
Minoritare adoptată la 
Strassbourg la 5 noiembrie 
1992.  

 
Autor: Grup UDMR 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
3.    1. Articolul 6 se completează cu 

un nou alineat, (3), astfel: 
   După alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, (3), cu 
următorul cuprins: 

 
,,(3) Autorităţile publice vor 

consulta organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
în legătură cu deciziile privind 
păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii lor etnice, 
culturale şi religioase." 

 
 
 
 
 
 
(3) Se elimină. 
 
  
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale. 
 
 

1. Se propune 
respingerea pentru 
motivele arătate mai sus. 

2. Se consideră că 
este necesară şi suficientă 
consultarea organizaţiilor 
minorităţilor naţionale în 
legătură cu deciziile 
privind păstrarea, 
dezvoltarea şi exprimarea 
identităţii lor etnice şi 
religioase. 

4.     Articolul 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Limba 
oficială 
 

Art. 13: În 
România, limba 
oficială este limba 
română. 

 Limba 
oficială
 

Art. 13.- (1) În 
România, limba 
oficială este limba 
română. 
 

1. Nu este necesară 
formularea aceasta în 
Constituţie, avînd în 
vedere posibilitatea 
existenţei unor limbi 
tegionale. 

2. Nu este admisă 
recunoaşterea prin lege 
organică a unei limbi 
regionale care să fie a unei 
minorităţi naţionale. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
          (2) Prin lege organică 

poate fi recunoscută ca 
limbă regională limba unei 
minorităţi naţionale care 
locuieşte într-o arie 
geografică în care limba 
respectivă este vorbită de 
un număr semnificativ de 
cetăţeni. 

 
Autor: Grup UDMR 
 

 

5.     Alineatul (3) al articolului 
16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 

 

        (3) Funcţiile şi 
demnităţile publice, civile sau 
militare, pot fi ocupate, în 
condiţiile legii, de persoanele 
care au cetăţenia română şi 
domiciliul în ţară. Statul 
român garantează egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi 
pentru ocuparea acestor 
funcţii şi demnităţi. 

        (3) Funcţiile şi 
demnităţile publice, civile sau 
militare, pot fi ocupate, în 
condiţiile legii, de persoanele 
care au numai cetăţenia 
română şi domiciliul în ţară. 
Statul român garantează 
egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi pentru ocuparea 
acestor funcţii şi demnităţi. 

1. Pentru asigurarea 
unor măsuri protecţioniste 

2. Nu este 
admisibilă soluţia, întrucât 
creează discriminări şi 
încălcări ale drpturilor 
omului 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
  

Autor: deputat Adrian 
Gurzău. 

6.   
 
(3) Reţinerea nu poate depăşi 
24 de ore. 

Alineatul (3) al articolului 23 
se modifică astfel: 
,,(3) Reţinerea nu poate depăşi 
48 de ore." 

 

 
 

(3) Se elimină.  
 

Autori: Grupul UDMR  şi 
Grupul Minorităţilor 

Naţionale. 

1. Este un termen 
rela tiv. 

2. Este necesar acest 
termen şi mărirea lui 
asigură garanţii 
procesuale. 

7.      Alineatul (1) al articolului 
36 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

 Dreptul 
de vot 

Art. 36:        (1) 
Cetăţenii au drept 
de vot de la vârsta 
de 18 ani, împliniţi 
până în ziua 
alegerilor inclusiv. 
 

  Dreptul de 
vot 

Art. 36:        (1) 
Cetăţenii au 
drept de vot de la 
vârsta de 16 ani, 
împliniţi până în 
ziua alegerilor 
inclusiv. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 

– Grupul 
PROGRESIST 

 

1. Pentru asigurarea 
participării la vot a 
tinerilor care au evoluat 
sub aspect biologic faţă 
de momentul statornicirii 
vârstei de 18 ani şi pentru 
alinierea la reglementări 
similare cu unele state 
europene 

2. Se consideră că 
minorul nu are 
capacitatea deplină de 
exerciţiu si nu are o 
dezvoltare fizică şi 
psihică depline. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
8.      1. Pentru eliminarea 

de la alegeri a 
candidaţilor care au 
făcut parte din 
structurile PCR şi a 
organelor represive. 

2. Se creează 
discriminări  

 Dreptul 
de a fi 
ales 

Art. 37:         (1) Au 
dreptul de a fi aleşi 
cetăţenii cu drept de 
vot care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute 
în articolul 16 
alineatul (3), dacă 
nu le este interzisă 
asocierea în 
partide politice, 
potrivit articolului 
40 alineatul (3). 

 Dreptul de 
a fi ales 

„ ARTICOLUL 
37 

(1) Au dreptul de 
a fi aleşi cetăţenii 
cu drept de vot 
care îndeplinesc 
condiţiile 
prevăzute în 
articolul 16 
alineatul (3), dacă 
nu le este interzisă 
asocierea în 
partide politice, 
potrivit articolului 
40 alineatul (3),  
cu excepţia celor 
care au făcut 
parte din 
Partidul 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Comunist 
Român, ca 
activişti, 
retribuiţi în 
această calitate, 
precum şi cei 
care au fost 
agenţi sau 
colaboratori ai 
fostei securităţi. 
 
Autori: deputaţii 
Adrian Gurzău,  

Gabriel 
Andronache şi 
Daniel Buda. 

 
9.          

 
 
 
 
 (2) Candidaţii trebuie să fi 
împlinit, până în ziua 
alegerilor inclusiv, vârsta de 
cel puţin 23 de ani pentru a fi 

Alineatul (2) al articolului 37 
se modifică astfel: 

Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 

 
,,(2) Candidaţii trebuie să fi 

împlinit, până în ziua alegerilor 
inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de 
ani pentru a fi aleşi în 

Alineatul (2) al articolului 
37 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
(2) Candidaţii trebuie să fi 
împlinit, până în ziua 
alegerilor inclusiv, vârsta de 
cel puţin 18 de ani pentru a fi 

1. Coborârea vârstei 
pentru candidaţii la 
Camera Deputaţilor şi la 
funcţia de Preşedinte al 
statului. 

2. Se consideră că 
vărsta de 18 ani şi de 30 
de ani nu corespunde 
dezvoltării intelectuale şi 
psihice necesare 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
aleşi în Camera Deputaţilor 
sau în organele administraţiei 
publice locale, vârsta de cel 
puţin 33 de ani pentru a fi 
aleşi în Senat şi vârsta de cel 
puţin 35 de ani pentru a fi 
aleşi în funcţia de Preşedinte 
al României. 

Parlamentul României sau în 
organele administraţiei publice 
locale şi vârsta de cel puţin 35 de 
ani pentru a fi aleşi în funcţia de 
Preşedinte al României." 

 
 
 

aleşi în Camera Deputaţilor 
sau în organele administraţiei 
publice locale, şi vârsta de cel 
puţin 30 de ani pentru a fi 
aleşi în funcţia de Preşedinte 
al României. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – Grupul 

PROGRESIST 

îndeplinirii funcţiilor. 

10.           
 
 
(8) Averea dobândită licit nu 
poate fi confiscată. 
Caracterul licit al 
dobândirii se prezumă. 
 

5. Alineatul (8) al articolului 44 
se modifică astfel: 
 
„(8) Averea dobândită licit nu 
poate fi confiscată." 

 
 

 

 
 
 
(8) Se elimină.  

 
Autori: Grupul UDMR şi  

Grupul Minorităţilor 
Naţionale. 

 

1. Se consideră că 
prevederea este 
discriminatorie şi 
instituie prezumţia de 
vinovăţie.  

2. Este eident că nu 
mai este necesară 
precizarea caracterului 
licit al dobândirii averii, 
fiind suficientă 
prevederea că averea 
dobândită licit nu poate fi 
confiscată. 

11.   
 
 
 
(3) Statul răspunde 

6. Alineatul (3) al articolului 52 
se modifică astfel: 
Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
,,(3) Statul răspunde patrimonial 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea 
statului este stabilită în 
condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor 
care şi-au exercitat funcţia 
cu rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă.  
 

pentru prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea 
statului este stabilită în 
condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor 
pentru erorile judiciare 
săvârşite. 
 

12.   
 
 
 
(3) Statul răspunde 
patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea 
statului este stabilită în 
condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor 
care şi-au exercitat funcţia 
cu rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă.  
 

 6. Alineatul (3) al articolului 
52 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
(3) Statul răspunde 

patrimonial pentru 
prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare. Răspunderea 
statului este stabilită în 
condiţiile legii şi nu înlătură 
răspunderea magistraţilor 
pentru erorile judiciare 
săvârşite cu rea credinţă sau 
prin gravă neglijenţă, 
respectiv gravă 
incompetenţă profesională. 

1. Pentru lărgirea 
motivelor pentru care 
statul răspunde 
patrimonialpentru 
prejudiciile cauzate prin 
erorile judiciare.  

2. Nu se justifică 
introducerea 
incompetenţei 
profesionale, întrucât se 
precizează grava 
neglijemţă. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 
 

13.           
 
 
(2) Parlamentul este alcătuit 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

9. Alineatul (2) al articolului 61 
se modifică astfel: 
 
,,(2) Parlamentul este alcătuit 
dintr-o singură Cameră." 
 

 

 
 
 
(2) Se elimină. 
  

Autor: Grup UDMR 
 

 

1. Se doreşte 
menţinerea caracterului 
bicameral al 
Parlamentului. 

2. Nu mai subzistă 
necesitatea existenţei a 
două Camere ale 
Parlamentului 

14.           
 
 
 
(2) Parlamentul este alcătuit 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

9. Alineatul (2) al articolului 61 
se modifică astfel: 
 
 
,,(2) Parlamentul este alcătuit 
dintr-o singură Cameră." 
 

 

9. Alineatul (2) al articolului 
61 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(2) Parlamentul este alcătuit 
din Camera Deputaţilor. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 
 
 

1. Se doreşte 
trecerea la un Parlament 
unicameral care să 
cuprindă Camera 
Deputaţilor ca denumire. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
15.    10. Articolul 62 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
 
Denumirea articolului va fi:  
„Alegerea Parlamentului" 
Cuprinsul articolului va fi: 
Articolul 62 

10. Alineatul (1) al 
articolului 62 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Alegerea 
Camerelor 

Art. 62:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese prin vot 
universal, egal, 
direct, secret şi 
liber exprimat, 
potrivit legii 
electorale. 

 (1) Parlamentul este 
ales prin vot 
universal, egal, direct, 
secret şi liber 
exprimat, potrivit 
legii electorale. 
 

 
 

   (1) Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese potrivit 
unui sistem 
electoral 
proporţional prin 
vot universal, 
egal, direct, secret 
şi liber exprimat în 
condiţiile legii 
electorale. 

 
Autori: Grupul 

UDMR şi  
Grupul 

Minorităţilor 
Naţionale  

 

1. Se doreşte 
adoptarea alineatului 
pentru corelarea cu 
amendamentele 
anterioare şi ulterioare 
referitoare la menţinerea 
bicameralimului. 
2. Pentru corelare cu 
ansamblul 
reglementărilor care 
statuează un Parlament 
unicameral. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
16.    10. Articolul 62 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
 
Denumirea articolului va fi:  
„Alegerea Parlamentului" 
Cuprinsul articolului va fi: 
Articolul 62 

10. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 62 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelare – 
Parlament bicameral. 

2. Pentru corelare – 
Parlament unicameral. 

 Alegerea 
Camerelor 

Art. 62:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese prin vot 
universal, egal, 
direct, secret şi 
liber exprimat, 
potrivit legii 
electorale. 

 (1) Parlamentul este 
ales prin vot 
universal, egal, direct, 
secret şi liber 
exprimat, potrivit 
legii electorale. 
 

 
 

Alegerea 
Camerei 
Deputaţilor 

(1) Camera 
Deputaţilor este 
aleasă prin vot 
universal, egal, 
direct, secret şi 
liber exprimat, 
potrivit legii 
electorale.  
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea – 

PROGRESIST 
………. 

 

  (3) Numărul parlamentarilor se 
stabileşte prin legea electorală, în 
raport cu populaţia ţării, şi nu 
poate depăşi 300 de persoane." 

(3) Numărul deputaţilor se 
stabileşte prin legea electorală 
şi este de 300 cu o abatere 
de 10%, în raport cu 
populaţia ţării şi împărţirea 
administrativ-teritorială. 

1. Pentru corelare cu 
reglementările privind 
numărul deputaţilor ce se 
stabileşte prin legea 
electorală în raport cu 
populaţia ţarii şi cu 
împărţirea administrativ-
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

teritorială 
2. Prin vot, membrii 

Comisiei au apreciat că 
textul proiectului de lege 
este cuprinzător.  

17.          (3) Numărul deputaţilor 
şi al senatorilor se stabileşte 
prin legea electorală, în raport 
cu populaţia ţării. 
 

(3) Numărul parlamentarilor se 
stabileşte prin legea electorală, în 
raport cu populaţia ţării, şi nu 
poate depăşi 300 de persoane." 
 
 

(3) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 

1. Se doreşte ca 
numărul deputaţilor să fie 
stabilit în raport de 
populaţia ţării. 

2. Se doreşte ca 
numărul parlamentarilor 
să se stabilească în raport 
cu populaţia ţării şi fără a 
depăşi 300 de persoane.  

18.    Alineatele (1), (2) şi (4) ale 
articolului 63 se modifică 
astfel: 
 
 

Alineatele (1), (2) şi (4) ale 
articolului 63 se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 

1. Pentru corelarea 
cu reglementarea ce 
priveşte un Parlament 
unicameral cu 
denumirea  Camera 
Deputaţilor. 

2. Pentru corelare cu 
reglemtarea unui 
Parlament unicameral. 
 

 Durata 
mandatului 

Art. 63:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese pentru un 

 
 

,,Art. 63.- (1) 
Parlamentul este 
ales pentru un 
mandat de 4 ani, 
care se prelungeşte 

(1) Camera Deputaţilor este 
aleasă pentru un mandat de 4 
ani, care se prelungeşte de 
drept în stare de mobilizare, 
de război, de asediu sau de 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
mandat de 4 ani, 
care se 
prelungeşte de 
drept în stare de 
mobilizare, de 
război, de asediu 
sau de urgenţă, 
până la încetarea 
acestora. 
 

de drept în stare de 
mobilizare, de 
război, de asediu 
sau de urgenţă, până 
la încetarea 
acestora." 
 

 

urgenţă, până la încetarea 
acestora.  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

 (2) Alegerile pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat 
se desfăşoară în cel mult 3 
luni de la expirarea 
mandatului sau de la 
dizolvarea Parlamentului. 
 

„(2) Alegerile pentru Parlament 
se desfăşoară în cel mult 3 luni 
de la expirarea mandatului sau 
de la dizolvarea acestuia." 
 

 

(2) Alegerile pentru Camera 
Deputaţilor se desfăşoară în 
cel mult 3 luni de la expirarea 
mandatului sau de la 
dizolvarea Parlamentului.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

 

 (4) Mandatul Camerelor se 
prelungeşte până la întrunirea 
legală a noului Parlament. În 
această perioadă nu poate fi 
revizuită Constituţia şi nu pot 
fi adoptate, modificate sau 
abrogate legi organice. 

„(4) Mandatul Parlamentului se 
prelungeşte până la întrunirea 
legală a noului Parlament. în 
această perioadă nu poate fi 
revizuită Constituţia şi nu pot fi 
adoptate, modificate sau 
abrogate legi organice." 

(4) Mandatul Camerei 
Deputaţilor se prelungeşte 
până la întrunirea legală a 
noului Parlament. În această 
perioadă nu poate fi revizuită 
Constituţia şi nu pot fi 
adoptate, modificate sau 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 

 
abrogate legi organice.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 
19.  Durata 

mandatului 
Art. 63:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul sunt 
alese pentru un 
mandat de 4 ani, 
care se 
prelungeşte de 
drept în stare de 
mobilizare, de 
război, de asediu 
sau de urgenţă, 
până la încetarea 
acestora. 

 
 

,,Art. 63.- (1) 
Parlamentul este 
ales pentru un 
mandat de 4 ani, 
care se prelungeşte 
de drept în stare de 
mobilizare, de 
război, de asediu 
sau de urgenţă, până 
la încetarea 
acestora." 
 

 

Art. 63.- (1) Se elimină. 
 

Autor:Grupul Minorităţilor 
Naţionale 

 
 
 

1. Se doreşte 
eliminarea 
amendamentlui întrucît 
se doreşte un Parlament 
bicameral. 

2. Se doreşte un 
Parlament unicameral. 

20.  (2) Alegerile pentru Camera 
Deputaţilor şi pentru Senat 
se desfăşoară în cel mult 3 
luni de la expirarea 
mandatului sau de la 
dizolvarea Parlamentului. 

„(2) Alegerile pentru Parlament 
se desfăşoară în cel mult 3 luni 
de la expirarea mandatului sau 
de la dizolvarea acestuia." 
 

 

(2) Se elimină. 
 
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
21.    12. Articolul 64 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
 

Articolul 64 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

1. Se doreşte ca 
Parlamentul să fie unul 
unicameral cu denumirea 
Camera Deputaţilor, fără 
precizarea modului de 
adoptare a 
regulamentului propriu 
de funcţionare 

2. Se respinge 
amendamentul întrucât se 
apreciază că bugetul 
propriu al Parlamentului 
trebuie aprobat de acesta 
şi face parte integrantă 
din bugetul de stat  

 
 
 
 
 

Organiza-
rea internă 

Art. 64:       (1) 
Organizarea şi 
funcţionarea 
fiecărei Camere 
se stabilesc prin 
regulament 
propriu. Resursele 
financiare ale 
Camerelor sunt 
prevăzute în 
bugetele 
aprobate de 
acestea. 

 ,,Art, 64.- (1) 
Organizarea şi 
funcţionarea 
Parlamentului se 
stabilesc prin 
regulament propriu, 
adoptat cu votul 
majorităţii 
membrilor săi. 
Resursele financiare 
ale Parlamentului 
sunt prevăzute în 
bugetul propriu, 

Organiza-
rea internă

(1) Organizarea şi 
funcţionarea 
Camerei 
Deputaţilor  se 
stabilesc prin 
regulament 
propriu. Resursele 
financiare ale 
Camerei sunt 
prevăzute în 
bugetele aprobate 
de acestea. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
aprobat de acesta şi 
care face parte 
integrantă din 
bugetul de stat. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea – 

PROGRESIST 
 

       (2) Fiecare Cameră îşi 
alege un birou permanent. 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi preşedintele 
Senatului se aleg pe durata 
mandatului Camerelor. 
Ceilalţi membri ai birourilor 
permanente sunt aleşi la 
începutul fiecărei sesiuni. 
Membrii birourilor 
permanente pot fi revocaţi 
înainte de expirarea 
mandatului. 

(2) Parlamentul îşi alege un 
birou permanent. Preşedintele 
Parlamentului se alege pe 
durata mandatului 
Parlamentului. Ceilalţi membri 
ai biroului permanent sunt aleşi 
la începutul fiecărei sesiuni. 
Preşedintele Parlamentului şi 
ceilalţi membri ai biroului 
permanent pot fi revocaţi 
înainte de
expirarea mandatului, în 
condiţiile prevăzute de 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al
Parlamentului. 
 

 (2) Camera Deputaţilor îşi 
alege un birou permanent. 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor se alege pe durata 
mandatului Camerei. Ceilalţi 
membri ai biroului 
permanent sunt aleşi la 
începutul fiecărei sesiuni. 
Membrii biroului 
permanent pot fi revocaţi 
înainte de expirarea 
mandatului.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea - PROGRESIST 

1. Se dorşte 
admiterea 
amendamentului pentru 
corelare cu 
amendamentul de mai 
sus. 

2. Nu este admis 
amendamentul deoarece 
se doreşte ca revocarea să 
opereze în condiţiile 
prevăzute de 
regulamentul de 
organizare şi funcţionare 
al Parlamentului 

        (3) Deputaţii şi senatorii 
se pot organiza în grupuri 
parlamentare, potrivit 
regulamentului fiecărei 

(3) Parlamentarii se pot 
organiza în grupuri 
parlamentare, potrivit 
regulamentului de organizare şi 

(3) Deputaţii se pot organiza 
în grupuri parlamentare, 
potrivit regulamentului 

1. Se doreşte 
admiterea pentr 
corelarea cu celelelate 
amendamente făcute în 
sensul acesta 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Camere. 
 

funcţionare al Parlamentului. 
 
 

Camerei Deputaţilor.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

2. Se respinge 
pentru corelarea cu 
soluţia admisă prin 
amendamentele 
referitoare la existenţei 
unui Parlament 
unicameral numit 
Parlament 

        (4) Fiecare Cameră îşi 
constituie comisii permanente 
şi poate institui comisii de 
anchetă sau alte comisii 
speciale. Camerele îşi pot 
constitui comisii comune. 
 

(4) Parlamentul îşi constituie 
comisii permanente şi poate 
institui comisii de anchetă sau 
alte comisii speciale. 
 

 

(4) Camera Deputaţilor îşi 
constituie comisii permanente 
şi poate institui comisii de 
anchetă sau alte comisii 
speciale. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

1. Se doreşte 
adoptarea 
amendamentului pentru 
corelarea cu soluţia 
iniţială. 

2. Se respinge 
amendamentul ca 
urmare a adoptării altor 
amendamente în sensul 
existenţei unui 
Parlament unicameral, 
pentru corelare 
terminologică. 

       (5)Birourile permanente 
şi comisiile parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
fiecărei Camere. 
 
 

(5) Biroul permanent şi comisiile 
parlamentare se alcătuiesc 
potrivit configuraţiei politice a 
Parlamentului." 
 

 

(5) Biroul permanent şi 
comisiile parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
Camerei.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
22.    12. Articolul 64 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
 

  

 Organiza-
rea internă 

Art. 64:       (1) 
Organizarea şi 
funcţionarea 
fiecărei Camere 
se stabilesc prin 
regulament 
propriu. Resursele 
financiare ale 
Camerelor sunt 
prevăzute în 
bugetele 
aprobate de 
acestea. 

 ,,Art, 64.- (1) 
Organizarea şi 
funcţionarea 
Parlamentului se 
stabilesc prin 
regulament propriu, 
adoptat cu votul 
majorităţii 
membrilor săi. 
Resursele financiare 
ale Parlamentului 
sunt prevăzute în 
bugetul propriu, 
aprobat de acesta 
şi care face parte 
integrantă din 
bugetul de stat. 
 

Art. 64.- Se elimină.  
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 

 

1. Se doreşte un 
Parlament bicameral. 

2. Se respinge, 
întrucât s-a admis soluţia 
unui Parlament 
unicameral 

       (2) Fiecare Cameră îşi 
alege un birou permanent. 
Preşedintele Camerei 
Deputaţilor şi preşedintele 
Senatului se aleg pe durata 

(2) Parlamentul îşi alege un 
birou permanent. Preşedintele 
Parlamentului se alege pe 
durata mandatului 
Parlamentului. Ceilalţi membri 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
mandatului Camerelor. 
Ceilalţi membri ai birourilor 
permanente sunt aleşi la 
începutul fiecărei sesiuni. 
Membrii birourilor 
permanente pot fi revocaţi 
înainte de expirarea 
mandatului. 

ai biroului permanent sunt aleşi 
la începutul fiecărei sesiuni. 
Preşedintele Parlamentului şi 
ceilalţi membri ai biroului 
permanent pot fi revocaţi 
înainte de
expirarea mandatului, în 
condiţiile prevăzute de 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al
Parlamentului. 
 
 

        (3) Deputaţii şi senatorii 
se pot organiza în grupuri 
parlamentare, potrivit 
regulamentului fiecărei 
Camere. 
 

(3) Parlamentarii se pot 
organiza în grupuri 
parlamentare, potrivit 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Parlamentului. 
 

  

        (4) Fiecare Cameră îşi 
constituie comisii permanente 
şi poate institui comisii de 
anchetă sau alte comisii 
speciale. Camerele îşi pot 
constitui comisii comune. 
 

(4) Parlamentul îşi constituie 
comisii permanente şi poate 
institui comisii de anchetă sau 
alte comisii speciale. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
       (5)Birourile permanente 

şi comisiile parlamentare se 
alcătuiesc potrivit 
configuraţiei politice a 
fiecărei Camere. 
 
 

(5) Biroul permanent şi comisiile 
parlamentare se alcătuiesc 
potrivit configuraţiei politice a 
Parlamentului." 
 

 

  

23.    13. Articolul 65 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

Denumirea articolului va fi: 
 Cuprinsul articolului va fi: 

„Articolul 65 
 

Alineatul (1) al articolului 
65 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

1. Se doreşte 
admiterea pentru corelare 
cu celelalte 
amendamente. 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
denumit Parlament. 

 Şedinţele 
Camere-
lor 

Art. 65:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul lucrează 
în şedinţe 
separate. 
 

„Şedinţele 
Parlamen-
tului" 

(1) Parlamentul 
lucrează în şedinţe. 
Şedinţele 
Parlamentului sunt 
publice. 
 

 

Şedinţele 
Camerei  

Camera îşi 
desfăşoară 
lucrările potrivit 
unui regulament 
adoptat cu votul 
majorităţii 
deputaţilor. 
 
Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 
– PROGRESIST 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
24.    13. Articolul 65 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 
 

  

 Şedinţele 
Camere-
lor 

Art. 65:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul lucrează 
în şedinţe 
separate. 
 

„Şedinţele 
Parlamen-
tului" 

(1) Parlamentul 
lucrează în şedinţe. 
Şedinţele 
Parlamentului sunt 
publice. 
 

 

Şedinţele 
Camere-
lor 

Art. 65.- (1) 
Camera 
Deputaţilor are 
următoarele 
atribuţii: 
 

Autor: Grup 
UDMR 

1. Se doreşte un 
Parlament bicameral, cu 
atribuţii diferite pentru 
cele două Camere 

         2.Se respinge, 
pentru corelare cu 
amendamentele admise 

             a) adoptă legi organice 
şi legi ordinare potrivit 
procedurii de legiferare, 

Autor: Grup UDMR 
 

 

    b) adoptă propriul 
Regulament de organizare 
şi funcţionare, 

Autor: Grup UDMR 
 

 

    c) adoptă hotărâri,  
Autor: Grup UDMR 

 

 

    d) exercită funcţia de 
control asupra Guvernului 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
prin întrebări, interpelări şi 
moţiuni simple. 

Autor: Grup UDMR 
 

    (2) Senatul are 
următoarele atribuţii: 

Autor: Grup UDMR 
 

 

    a) adoptă legile de 
ratificare a tratatelor 
internaţionale la care 
România este parte, 

Autor: Grup UDMR 
 

 

    b) adoptă hotărâri, 
Autor: Grup UDMR 

 

 

    c) numeşte 
ambasadori la propunerea 
Preşedintelui României, 

Autor: Grup UDMR 
 

 

    d) numeşte directorii 
serviciilor de informaţii la 
propunerea Preşedintelui 
României, şi exercită 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
controlul asupra activităţii 
acestor servicii, 

Autor: Grup UDMR 
 

    e) exercită funcţia de 
control asupra Guvernului 
prin întrebări, interpelări 
moţiuni simple, şi prin 
înfiinţarea unor comisii 
speciale de anchetă în 
condiţiile legii.    

 
Autor: Grup UDMR 

 

    f) aprobă strategia 
naţională de apărare a ţării. 

Autor: Grup UDMR 
 

 

       (2) Camerele îşi 
desfăşoară lucrările şi în 
şedinţe comune, potrivit 
unui regulament adoptat cu 
votul majorităţii deputaţilor 
şi senatorilor, pentru: 

(2)  Parlamentul poate hotărî 
ca anumite şedinţe să fie 
secrete." 

 
  
 

(3) Camerele îşi desfăşoară 
lucrările în şedinţe comune, 
potrivit unui regulament 
adoptat cu votul majorităţii 
deputaţilor şi senatorilor, 
pentru: 

Autor: Grup UDMR 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
      a) primirea mesajului 

Preşedintelui României; 
 a) primirea mesajului 

Preşedintelui României; 
 

Autor: Grup UDMR 
 

 

      b) aprobarea bugetului de 
stat şi a bugetului asigurărilor 
sociale de stat; 

 b) aprobarea bugetului 
de stat şi a bugetului 
asigurărilor sociale de stat; 

Autor: Grup UDMR 
 

 

      c) declararea mobilizării 
totale sau parţiale; 

 c) declararea 
mobilizării totale sau parţiale; 

 
Autor: Grup UDMR 

 

 

      d) declararea stării de 
război; 

 d) declararea stării de 
război; 

 
Autor: Grup UDMR 

 

 

      e) suspendarea sau 
încetarea ostilităţilor militare; 

 e) suspendarea sau 
încetarea ostilităţilor militare; 

 
Autor: Grup UDMR 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
     g) examinarea rapoartelor 

Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării; 

 f)  examinarea 
rapoartelor Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, 

Autor: Grup UDMR 
 

 

     h) numirea, la propunerea 
Preşedintelui României, a 
directorilor serviciilor de 
informaţii şi exercitarea 
controlului asupra activităţii 
acestor servicii; 

 g) numirea 
judecătorilor Curţii 
Constituţionale,  

Autor: Grup UDMR 
 

 

      i) numirea Avocatului 
Poporului; 

 h) numirea Avocatului 
Poporului, 

Autor: Grup UDMR 
 

 

      j) stabilirea statutului 
deputaţilor şi al senatorilor, 
stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale 
acestora; 

 i) stabilirea statutului 
deputaţilor şi al senatorilor, 
stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale 
acestora; 

 
Autor: Grup UDMR 

 

 

      k) îndeplinirea altor 
atribuţii care, potrivit 
Constituţiei sau 

 j) îndeplinirea altor 
atribuţii care, potrivit 
Constituţiei sau 

 



121 
 

 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
regulamentului, se exercită în 
şedinţă comună. 
 

regulamentului, se exercită în 
şedinţă comună. 

 
Autor: Grup UDMR 

 
25.        

 
 
f) aprobarea strategiei 
naţionale de apărare a ţării; 
 

 La articolul 65 alineatul (2), 
litera f)  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
f) aprobarea Strategiei de 
securitate naţională a 
României, a Strategiei 
naţionale de apărare, a 
Strategiei naţionale de 
ordine publică şi a Cartei 
albe a apărării; 

Autor: deputat Ştefan 
Pirpiliu. 

 
 
1.Apărarea naţională este 
doar una dintre 
componentele strategice 
fundamentale ale 
securităţii naţionale, 
alături de siguranţa 
naţională şi de ordinea 
publică. În prezent, cu 
excepţia Strategiei 
naţionale de apărare, a 
cărei competenţă de 
aprobare de către 
Parlament este prevăzută 
în Constituţie, 
competenţele de aprobare 
ale celorlalte documente 
strategice fundamentale 
nu sunt prevăzute de 
niciun instrument juridic. 
De asemenea, Legea 
nr.473/2004 privind 
planificarea aspărării 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
prevede la art.6, alin.(2), 
ca un document de 
planificare a apărării – 
Carta albă a apărării să 
fie supusă spre aprobare 
Parlamentului. 
2.Se doreşte strict doar 
aprobarea strategiei 
naţionale de apărare a 
ţării 

26.    14. Articolul 66 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

Art. 66.- Se elimină. 
Autor: Grup UDMR 

 

1. Se doreşte 
eliminarea pentru corelare 
cu amendamentele 
propuse, referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
întrucât s-a hotărât 
necesitatea adopării 
Constituţiei în sensul unui 
Parlament unicameral. 

 Sesiuni Art. 66:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul se 
întrunesc în două 
sesiuni ordinare pe 
an. Prima sesiune 
începe în luna 
februarie şi nu 

 „Articolul 66 (1) 
Parlamentul se 
întruneşte în două 
sesiuni ordinare pe 
an. Prima sesiune 
începe în luna 
februarie şi nu poate 
depăşi sfârşitul lunii 
iunie. A doua 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
poate depăşi 
sfârşitul lunii 
iunie. A doua 
sesiune începe în 
luna septembrie şi 
nu poate depăşi 
sfârşitul lunii 
decembrie. 

sesiune începe în 
luna septembrie şi 
nu poate depăşi 
sfârşitul lunii 
decembrie. 

 

        (2)Camera Deputaţilor 
şi Senatul se întrunesc şi în 
sesiuni extraordinare, la 
cererea Preşedintelui 
României, a biroului 
permanent al fiecărei 
Camere ori a cel puţin o 
treime din numărul 
deputaţilor sau al 
senatorilor. 
 

(2) Parlamentul se întruneşte şi 
în sesiuni extraordinare, la 
cererea Preşedintelui României, 
a biroului permanent al 
Parlamentului ori a cel puţin o 
treime din numărul 
parlamentarilor. 
 

 

  

       (3) Convocarea 
Camerelor se face de 
preşedinţii acestora. 
 

(3) Convocarea Parlamentului 
se face de preşedintele 
acestuia." 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
27.    14. Articolul 66 se 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

14. Articolul 66 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelare cu 
amendamentele referitoare 
la un Parlament unicameral 
numit Camera Deputaţilor 

2. Se respinge pentru 
corelare cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
unicameral numit 
Parlament. 

 Sesiuni Art. 66:       (1) 
Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul se 
întrunesc în două 
sesiuni ordinare pe 
an. Prima sesiune 
începe în luna 
februarie şi nu 
poate depăşi 
sfârşitul lunii 
iunie. A doua 
sesiune începe în 
luna septembrie şi 
nu poate depăşi 
sfârşitul lunii 
decembrie. 

 „Articolul 66 (1) 
Parlamentul se 
întruneşte în două 
sesiuni ordinare pe 
an. Prima sesiune 
începe în luna 
februarie şi nu poate 
depăşi sfârşitul lunii 
iunie. A doua 
sesiune începe în 
luna septembrie şi 
nu poate depăşi 
sfârşitul lunii 
decembrie. 

 

(1) Camera Deputaţilor se 
întruneşte în două sesiuni 
ordinare pe an. Prima sesiune 
începe în luna februarie şi nu 
poate depăşi sfârşitul lunii 
iunie. A doua sesiune începe 
în luna septembrie şi nu poate 
depăşi sfârşitul lunii 
decembrie.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

        (2)Camera Deputaţilor 
şi Senatul se întrunesc şi în 

(2) Parlamentul se întruneşte şi 
în sesiuni extraordinare, la 

(2) Camera Deputaţilor se 
întruneşte şi în sesiuni 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
sesiuni extraordinare, la 
cererea Preşedintelui 
României, a biroului 
permanent al fiecărei 
Camere ori a cel puţin o 
treime din numărul 
deputaţilor sau al 
senatorilor. 

cererea Preşedintelui României, 
a biroului permanent al 
Parlamentului ori a cel puţin o 
treime din numărul 
parlamentarilor. 
 

 

extraordinare, la cererea 
Preşedintelui României, a 
biroului permanent al 
Camerei ori a cel puţin o 
treime din numărul 
deputaţilor.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 
 

       (3)Convocarea 
Camerelor se face de 
preşedinţii acestora. 
 

(3) Convocarea Parlamentului 
se face de preşedintele 
acestuia." 
 

 

(3) Convocarea Camerei se 
face de preşedintele 
acesteia.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

28.    15. Articolul 67 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

 Actele 
juridice şi 
cvorumul 
legal 

Art. 67: Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul adoptă 

 „Art. 67.- 
Parlamentul adoptă 
legi, hotărâri şi 

Art. 67.- Se elimină. 
  

Autori: Grupul UDMR şi  
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
legi, hotărâri şi 
moţiuni, în 
prezenţa 
majorităţii 
membrilor. 
 
 

moţiuni, în prezenţa 
majorităţii 
membrilor." 

 
 

Grupul Minorităţilor 
Naţionale 

 
 

29.    15. Articolul 67 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

15. Articolul 67 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

 Actele 
juridice şi 
cvorumul 
legal 

Art. 67: Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul adoptă 
legi, hotărâri şi 
moţiuni, în 
prezenţa 
majorităţii 
membrilor. 
 

 „Art. 67.- 
Parlamentul adoptă 
legi, hotărâri şi 
moţiuni, în prezenţa 
majorităţii 
membrilor." 

 
 

Art. 67.- Camera Deputaţilor 
adoptă legi, hotărâri şi 
moţiuni, în prezenţa 
majorităţii membrilor. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

30.  Caracter
ul public 
al 
şedinţelor 

Art. 68:      (1) 
Şedinţele celor 
două Camere 
sunt publice. 

17. Articolul 68 se abrogă. 
 

 

Art. 68.- Se elimină.   
Autori: Grupul UDMR şi  

Grupul Minorităţilor 
Naţionale  

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 



127 
 

 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 pentru corelare cu un 

Parlament unicameral 
       (2) Camerele pot hotărî 

ca anumite şedinţe să fie 
secrete. 

   

31.  Caracter
ul public 
al 
şedinţelor 

Art. 68:      (1) 
Şedinţele celor 
două Camere 
sunt publice. 

18. Articolul 68 se abrogă. 
 

 

Articolul 68 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 68.- (1) Şedinţele 
Camerei sunt publice.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

       (2) Camerele pot hotărî 
ca anumite şedinţe să fie 
secrete. 

 (2) Camera poate hotărî ca 
anumite şedinţe să fie secrete. 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

 

32.   17. La Titlul III Capitolul I, 
titlul Secţiunii a 2-a se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins : 

 

17. La Titlul III Capitolul I, 
titlul Secţiunii a 2-a se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins : 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
2. Se respinge 

pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament. 

 SECŢIUNEA 2: Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor 

‹‹SECŢIUNEA a 2-a Statutul 
parlamentarilor» 

 

SECŢIUNEA a 2-a  
Statutul deputaţilor 

 
Autor: deputat Eugen 

Nicolicea 
 

 

33.    18. Alineatul (1) al 
articolului 69 se modifică 
astfel: 
 

18. Alineatul (1) al 
articolului 69 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral. 

 Mandatul 
reprezentativ 

Art. 69:  
(1) În 
exercitarea 
mandatului, 
deputaţii şi 
senatorii sunt 
în serviciul 
poporului. 
 

  „(1) În exercitarea 
mandatului, 
parlamentarii sunt în 
serviciul poporului " 

 

(1) În exercitarea mandatului, 
deputaţii sunt în serviciul 
poporului. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

       (2) Orice mandat    
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
imperativ este nul. 

34.    Articolul 70 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
 

Articolul 70 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral. 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral. 

 Mandatul 
deputaţilor 
şi al 
senatorilor 

Art. 70:        (1) 
Deputaţii şi 
senatorii intră în 
exerciţiul 
mandatului la 
data întrunirii 
legale a 
Camerei din 
care fac parte, 
sub condiţia 
validării alegerii 
şi a depunerii 
jurământului. 
Jurământul se 
stabileşte prin 
lege organică. 
 

Mandatul 
parlamen
-tarilor" 
 

Art. 70 (1) 
Parlamentarii intră în 
exerciţiul mandatului 
la data întrunirii legale 
a Parlamentului, sub 
condiţia validării 
alegerii şi a depunerii 
jurământului. 
Jurământul se 
stabileşte prin lege 
organică. 
 

 

Mandatul 
deputaţilor  

Art. 70.- (1) 
Deputaţii intră în 
exerciţiul 
mandatului la 
data întrunirii 
legale a 
Camerei, sub 
condiţia validării 
alegerii şi a 
depunerii 
jurământului. 
Jurământul se 
stabileşte prin 
lege organică.  
Autor: deputat 

Eugen Nicolicea 
 

 

       (2) Calitatea de deputat 
sau de senator încetează la 

(2) Calitatea de parlamentar 
încetează la data întrunirii legale 

(2) Calitatea de deputat 
încetează la data întrunirii 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
data întrunirii legale a 
Camerelor nou alese sau în 
caz de demisie, de pierdere a 
drepturilor electorale, de 
incompatibilitate ori de deces.
 

a Parlamentului nou ales sau în 
caz de demisie, de pierdere a 
drepturilor electorale, de 
incompatibilitate ori de deces." 

 

legale a Camerei nou alese 
sau în caz de demisie, de 
pierdere a drepturilor 
electorale, de 
incompatibilitate ori de deces.

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

35.    20. Alineatele (1) şi (2) ale
articolului 71 se modifică astfel:

 
 

20. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 71 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament. 

 Incompati-
bilităţi 

Art. 71:        (1) 
Nimeni nu poate 
fi, în acelaşi 
timp, deputat şi 
senator. 
 

 „(1) Nimeni nu poate fi, 
în acelaşi timp, 
membru al 
Parlamentului şi 
membru al 
Parlamentului 
European." 

 
 

(1) Nimeni nu poate fi, în 
acelaşi timp, deputat şi 
membru al Parlamentului 
european.  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
         

 
 
(2)Calitatea de deputat sau 
de senator este incompatibilă 
cu exercitarea oricărei funcţii 
publice de autoritate, cu 
excepţia celei de membru al 
Guvernului. 
 

  Alineatul (2) va avea următorul
cuprins: 
 
„(2) Calitatea de parlamentar 
este incompatibilă cu exercitarea 
oricărei funcţii publice de 
autoritate, cu excepţia celei de 
membru al Guvernului." 

 
 

 

(2) Calitatea de deputat este 
incompatibilă cu exercitarea 
oricărei funcţii publice de 
autoritate, cu excepţia celei 
de membru al Guvernului.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

 
 

36.   20. Alineatele (1) şi (2) ale
articolului 71 se modifică astfel:

 
 

20. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 71 se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 

 

37.  Incompati-
bilităţi 

Art. 71:        (1) 
Nimeni nu poate 
fi, în acelaşi 
timp, deputat şi 
senator. 
 

 „(1) Nimeni nu poate 
fi, în acelaşi timp, 
membru al 
Parlamentului şi 
membru al 
Parlamentului 
European." 

 
 

(1) Nimeni nu poate fi în 
acelaşi timp deputat şi 
senator, precum şi membru 
al Parlamentului European.  

 
Autori: Grupul UDMR şi  

Grupul Minorităţilor 
Naţionale  

 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
         

 
 
(2)Calitatea de deputat sau 
de senator este incompatibilă 
cu exercitarea oricărei funcţii 
publice de autoritate, cu 
excepţia celei de membru al 
Guvernului. 

  Alineatul (2) va avea următorul
cuprins: 

 
„(2) Calitatea de parlamentar 
este incompatibilă cu exercitarea 
oricărei funcţii publice de 
autoritate, cu excepţia celei de 
membru al Guvernului." 
 

 
 
(2) Se elimină. 
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 
 
 

 

38.    21. Articolul 72 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

21. Articolul 72 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
unicameral numit Camera 
Deputaţilor 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament 

 Imunitatea 
parlamenta-
ră 

Art. 72:         (1) 
Deputaţii şi 
senatorii nu pot 
fi traşi la 
răspundere 
juridică pentru 
voturile sau 
pentru opiniile 
politice 

 „Articolul 72 (1).- 
Parlamentarii nu pot 
fi traşi la răspundere 
juridică pentru 
voturile sau pentru 
opiniile politice 
exprimate în 
exercitarea 
mandatului. 

Imunitatea 
parlamen-
tară 

(1) Deputaţii nu 
pot fi traşi la 
răspundere 
juridică pentru 
voturile sau 
pentru opiniile 
politice 
exprimate în 
exercitarea 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
exprimate în 
exercitarea 
mandatului. 

 
 

mandatului.  
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 

 
         (2) Deputaţii şi 

senatorii pot fi urmăriţi şi 
trimişi în judecată penală 
pentru fapte care nu au 
legătură cu voturile sau cu 
opiniile politice exprimate 
în exercitarea mandatului, 
dar nu pot fi 
percheziţionaţi, reţinuţi sau 
arestaţi fără încuviinţarea 
Camerei din care fac parte, 
după ascultarea lor. 
Urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală se pot face 
numai de către Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 

(2) Urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală a 
parlamentarilor, pentru fapte 
care nu au legătură cu voturile 
sau cu opiniile politice 
exprimate în exercitarea 
mandatului, se pot face numai 
de către Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie." 
 

 

(2) Deputaţii pot fi urmăriţi şi 
trimişi în judecată penală 
pentru fapte care nu au 
legătură cu voturile sau cu 
opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului, dar 
nu pot fi percheziţionaţi, 
reţinuţi sau arestaţi fără 
încuviinţarea Camerei, după 
ascultarea lor. Urmărirea şi 
trimiterea în judecată penală 
se pot face numai de către 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
        (3) În caz de infracţiune 

flagrantă, deputaţii sau 
senatorii pot fi reţinuţi şi 
supuşi percheziţiei. Ministrul 
justiţiei îl va informa 
neîntârziat pe preşedintele 
Camerei asupra reţinerii şi a 
percheziţiei. În cazul în care 
Camera sesizată constată că 
nu există temei pentru 
reţinere, va dispune imediat 
revocarea acestei măsuri. 
 

 (3) În caz de infracţiune 
flagrantă, deputaţii pot fi 
reţinuţi şi supuşi percheziţiei. 
Ministrul justiţiei îl va 
informa neîntârziat pe 
preşedintele Camerei asupra 
reţinerii şi a percheziţiei. În 
cazul în care Camera sesizată 
constată că nu există temei 
pentru reţinere, va dispune 
imediat revocarea acestei 
măsuri.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

39.    
 
 
(2) Urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală a 
parlamentarilor, pentru fapte 
care nu au legătură cu voturile 
sau cu opiniile politice 
exprimate în exercitarea 
mandatului, se pot face numai 
de către Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 

21.  Alineatul (2) al 
articolului 72 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

(2) Deputaţii şi 
senatorii pot fi urmăriţi şi 
trimişi în judecată penală 
pentru fapte care nu au 
legătură cu voturile sau cu 
opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului.  

 
Autor: Grup UDMR 

1. Se dorşete 
adoptarea 
amendamentului pentru 
creşterea încrederii şi a 
garanţiei în justiţie, pentru 
urmărirea parlamentarilor 
şi trimiterea lor în judecată 
pentru fapte care nu au 
legătură cu opiniile 
politice exprimate în 
exercitarea mandatului. 

2. Se respinge 
amendamentul, 
menţinîndu-se condiţii de 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Justiţie. Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie." 

 realizare a urmăririi şi 
trimiterii în judecată. 

40.    21.  După alineatul (2) al 
articolului 72 se introduce 
un nou alineat, alin. (21), se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

(2)1 Deputaţii şi 
senatorii nu pot fi 
percheziţionaţi reţinuţi sau 
arestaţi fără încuviinţarea 
Camerei din care fac parte, 
după ascultarea lor. 
Urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală  se pot face 
numai de către parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 

 
Autor: Grup UDMR 

 

1. Se doreşte 
aordarea unor garanţii 
procedurale 
parlamentarilor şi darea în 
competenţa parchetului de 
pe lângă ÎCCJ a urmăririi 
şi trimiterii în judecată a 
acestora. 

2. Se respinge 
pentru corelare cu 
amenfâdamentele admise 
referitoare la această 
chestiune. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
41.  Categorii 

de legi 
 

Art. 73................. 
 

22. Alineatul (3) al articolului 
73 se modifică şi se completează 
astfel: 

22. La articolul 73 alineatul  
(3), litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
unicameral numit Camera 
Deputaţilor. 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament. 

        (3) Prin lege organică se 
reglementează: 

………….. 

   

        
 
 
     c) statutul deputaţilor şi 
al senatorilor, stabilirea 
indemnizaţiei şi a celorlalte 
drepturi ale acestora; 

Litera c) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,c) statutul parlamentarilor, 
stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale acestora;"  

 

 
 
  c) statutul deputaţilor, 
stabilirea indemnizaţiei şi a 
celorlalte drepturi ale 
acestora; 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

 

42.  Categorii 
de legi 
 

Art. 73................. 
 

22. Alineatul (3) al articolului 
73 se modifică şi se completează 
astfel: 
 

22. La articolul 73 alineatul  
(3), după litera e) se 
introduce o nouă literă, 
lit.e1) cu următorul cuprins: 
 

1. Pentru creşterea 
garanţiilor şi a încrederii 
în persoanele cu 
responsabilitate în 
exercitarea atribuţiilor. 

2. Sunt suficiente 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
e)1 responsabilitatea 

ministerială, 
Autor: Grup UDMR 

 

garanţii referitoare la 
problema în discuţie, se 
doreşte corelarea cu alte 
amendamente admise cu 
privire la subiect. 
 
 

43.    23. Alineatele (1), (3), (4) şi (5) 
ale articolului 74 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

23. Alineatele (1), (3) şi (4) 
ale articolului 74 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament 

 Iniţiativa 
legislativă 

Art. 74:         (1) 
Iniţiativa 
legislativă 
aparţine, după caz, 
Guvernului, 
deputaţilor, 
senatorilor sau 
unui număr de cel 
puţin 100.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. Cetăţenii 

 Iniţiativa legislativă 
aparţine, după caz, 
Guvernului, 
parlamentarilor 
sau unui număr de 
cel puţin 100.000 de 
cetăţeni cu drept de 
vot. Cetăţenii care 
îşi manifestă dreptul 
la iniţiativă 
legislativă trebuie să 

Iniţiativa 
legislativă 

(1) Iniţiativa 
legislativă 
aparţine, după 
caz, Guvernului, 
deputaţilor sau 
unui număr de 
cel puţin 
100.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. Cetăţenii 
care îşi 

 



138 
 

 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
care îşi manifestă 
dreptul la 
iniţiativă 
legislativă trebuie 
să provină din cel 
puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar 
în fiecare din 
aceste judeţe, 
respectiv în 
municipiul 
Bucureşti, trebuie 
să fie înregistrate 
cel puţin 5.000 de 
semnături în 
sprijinul acestei 
iniţiative. 
 

provină din cel 
puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar în 
fiecare din aceste 
judeţe, respectiv în 
municipiul 
Bucureşti, trebuie să 
fie înregistrate cel 
puţin 5.000 de 
semnături în 
sprijinul acestei 
iniţiative." 
 

 

manifestă 
dreptul la 
iniţiativă 
legislativă 
trebuie să 
provină din cel 
puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar 
în fiecare din 
aceste judeţe, 
respectiv în 
municipiul 
Bucureşti, 
trebuie să fie 
înregistrate cel 
puţin 5.000 de 
semnături în 
sprijinul acestei 
iniţiative.  

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 

 (2) Nu pot face obiectul 
iniţiativei legislative a 
cetăţenilor problemele fiscale, 
cele cu caracter internaţional, 
amnistia şi graţierea. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
        

 
 
     (3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de 
lege către Camera 
competentă să îl adopte, ca 
primă Cameră sesizată. 
 

Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
 „(3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de lege 
către Parlament."  
 

 

 
 

(3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de 
lege către Camera 
Deputaţilor.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea. 

 

 

   
 
 
 (4) Deputaţii, senatorii şi 
cetăţenii care exercită dreptul 
la iniţiativă legislativă pot 
prezenta propuneri legislative 
numai în forma cerută pentru 
proiectele de legi. 

Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Parlamentarii şi cetăţenii 
care exercită dreptul la iniţiativă 
legislativă pot prezenta 
propuneri legislative numai în 
forma cerută pentru proiectele de 
legi. 

 

 

 

(4) Deputaţii şi cetăţenii care 
exercită dreptul la iniţiativă 
legislativă pot prezenta 
propuneri legislative numai în 
forma cerută pentru proiectele 
de legi.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
44.    23. Alineatele (1), (3), (4) şi (5) 

ale articolului 74 se modifică 
astfel: 
 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

23. Alineatele (1), (3) şi (4) 
ale articolului 74 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

 Iniţiativa 
legislativă 

Art. 74:         (1) 
Iniţiativa 
legislativă 
aparţine, după caz, 
Guvernului, 
deputaţilor, 
senatorilor sau 
unui număr de cel 
puţin 100.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. Cetăţenii 
care îşi manifestă 
dreptul la 
iniţiativă 
legislativă trebuie 
să provină din cel 
puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar 
în fiecare din 

 Iniţiativa legislativă 
aparţine, după caz, 
Guvernului, 
parlamentarilor sau 
unui număr de cel 
puţin 100.000 de 
cetăţeni cu drept de 
vot. Cetăţenii care îşi 
manifestă dreptul la 
iniţiativă legislativă 
trebuie să provină din 
cel puţin un sfert din 
judeţele ţării, iar în 
fiecare din aceste 
judeţe, respectiv în 
municipiul Bucureşti, 
trebuie să fie 
înregistrate cel puţin 
5.000 de semnături în 

(1) Se elimină.  
  
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
aceste judeţe, 
respectiv în 
municipiul 
Bucureşti, trebuie 
să fie înregistrate 
cel puţin 5.000 de 
semnături în 
sprijinul acestei 
iniţiative. 

sprijinul acestei 
iniţiative." 
 

 

        
 
 
     (3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de 
lege către Camera 
competentă să îl adopte, ca 
primă Cameră sesizată. 
 

Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
 „(3) Guvernul îşi exercită 
iniţiativa legislativă prin 
transmiterea proiectului de lege 
către Parlament."  
 

 

(3) Se elimină.  
 
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 
 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral. 

   
 
 
 (4) Deputaţii, senatorii şi 
cetăţenii care exercită dreptul 
la iniţiativă legislativă pot 
prezenta propuneri legislative 

Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Parlamentarii şi cetăţenii 
care exercită dreptul la iniţiativă 
legislativă pot prezenta 
propuneri legislative numai în 

(4) Se elimină.  
 

 
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
numai în forma cerută pentru 
proiectele de legi. 

forma cerută pentru proiectele de 
legi. 

 

 

45.  Sesizarea 
Camerelor 

Art. 75:         (1) 
Se supun spre 
dezbatere şi 
adoptare 
Camerei 
Deputaţilor, ca 
primă Cameră 
sesizată, 
proiectele de legi 
şi propunerile 
legislative pentru 
ratificarea 
tratatelor sau a 
altor acorduri 
internaţionale şi 
a măsurilor 
legislative ce 
rezultă din 
aplicarea acestor 
tratate sau 
acorduri, precum 
şi proiectele 
legilor organice 

46.  Articolul 75 se abrogă. 
 
 
 

 Se elimină. 
  

 
Autor: Grup UDMR 

 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
prevăzute la 
articolul 31 
alineatul (5), 
articolul 40 
alineatul (3), 
articolul 55 
alineatul (2), 
articolul 58 
alineatul (3), 
articolul 73 
alineatul (3) 
literele e), k), l), 
n), o), articolul 79 
alineatul (2), 
articolul 102 
alineatul (3), 
articolul 105 
alineatul (2), 
articolul 117 
alineatul (3), 
articolul 118 
alineatele (2) şi 
(3), articolul 120 
alineatul (2), 
articolul 126 
alineatele (4) şi 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
(5) şi articolul 
142 alineatul (5). 
Celelalte proiecte 
de legi sau 
propuneri 
legislative se 
supun dezbaterii 
şi adoptării, ca 
primă Cameră 
sesizată, 
Senatului. 
  

        (2) Prima Cameră 
sesizată se pronunţă în 
termen de 45 de zile. Pentru 
coduri şi alte legi de 
complexitate deosebită 
termenul este de 60 de zile. 
În cazul depăşirii acestor 
termene se consideră că 
proiectele de legi sau 
propunerile legislative au 
fost adoptate. 
 

   

         (3) După adoptare sau 
respingere de către prima 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Cameră sesizată, proiectul 
sau propunerea legislativă 
se trimite celeilalte Camere 
care va decide definitiv. 
 

        (4) În cazul în care 
prima Cameră sesizată 
adoptă o prevedere care, 
potrivit alineatului (1), intră 
în competenţa sa 
decizională, prevederea este 
definitiv adoptată dacă şi 
cea de-a doua Cameră este 
de acord. În caz contrar, 
numai pentru prevederea 
respectivă, legea se întoarce 
la prima Cameră sesizată, 
care va decide definitiv în 
procedură de urgenţă.  
 

   

        (5) Dispoziţiile 
alineatului (4) referitoare la 
întoarcerea legii se aplică în 
mod corespunzător şi în 
cazul în care Camera 
decizională adoptă o 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
prevedere pentru care 
competenţa decizională 
aparţine primei Camere.  

47.    25. Articolul 76 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

  

   „Art.- 76.- (1)  Propunerile 
legislative şi proiectele de legi 
vor fi dezbătute şi votate în plen 
în două lecturi succesive, la cel 
puţin 30 de zile distanţă, în 
cadrul primei lecturi, dezbaterile 
şi votul se vor face pe articole. În 
cadrul celei de-a doua lecturi, 
dezbaterile şi votul se vor face 
pe articole, urmate de votul final 
pe întreaga lege. În mod 
excepţional, Parlamentul poate 
aproba, cu majoritatea voturilor 
membrilor prezenţi, reducerea 
termenului de 30 de zile şi 
adoptarea unui proiect de lege 
sau a unei propuneri legislative 
în procedură de urgenţă. 

 
 

„Art.- 76.- (1)  Se elimină.  
  

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral. 
      2. Se respinge pentru 
corelare cu un Parlament 
unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 Adoptarea 

legilor şi a 
hotărârilor 

Art. 76:         (1) 
Legile organice şi 
hotărârile privind 
regulamentele 
Camerelor se 
adoptă cu votul 
majorităţii 
membrilor 
fiecărei Camere. 
 

(2) Legile organice şi hotărârea 
privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Parlamentului se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor săi. 
 

 

  

         (2) Legile ordinare şi 
hotărârile se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor 
prezenţi din fiecare Cameră. 

(3) Legile ordinare şi hotărârile 
se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi la şedinţa 
Parlamentului. 
 

 

 1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

         (3) La cererea 
Guvernului sau din proprie 
iniţiativă, Parlamentul poate 
adopta proiecte de legi sau 
propuneri legislative cu 
procedură de urgenţă, 
stabilită potrivit 
regulamentului fiecărei 
Camere. 

(4) La cererea Guvernului sau 
din proprie iniţiativă, 
Parlamentul poate adopta 
proiecte de legi sau propuneri 
legislative în procedura de 
urgenţă prevăzută la alineatul 
(1). Această procedură se 
reglementează prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Parlamentului." 

Art.- 76.- (4)  Se elimină. 
  
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
48.  Adoptarea 

legilor şi a 
hotărârilor 

Art. 76:         (1) 
Legile organice 
şi hotărârile 
privind 
regulamentele 
Camerelor se 
adoptă cu votul 
majorităţii 
membrilor 
fiecărei 
Camere. 

(2) Legile organice şi hotărârea 
privind regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Parlamentului se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor săi. 
 

 

(1) Legile organice şi 
hotărârile privind 
regulamentul Camerei se 
adoptă cu votul majorităţii 
membrilor. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

         (2) Legile ordinare şi 
hotărârile se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor 
prezenţi din fiecare Cameră. 

(3) Legile ordinare şi hotărârile 
se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi la şedinţa 
Parlamentului. 
 

 

(2) Legile ordinare şi 
hotărârile se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor 
prezenţi.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

 

 

   (3) La cererea Guvernului sau 
din proprie iniţiativă, 
Parlamentul poate adopta 
proiecte de legi sau propuneri 
legislative cu procedură de 
urgenţă, stabilită potrivit 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
regulamentului Camerei.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

49.          
 
 
 (2) Înainte de promulgare, 
Preşedintele poate cere 
Parlamentului, o singură dată, 
reexaminarea legii. 

26. Alineatul (2) al articolului 
77 se modifică astfel: 
 
 „(2) Înainte de promulgare, 
Preşedintele poate cere 
Parlamentului, o singură dată, 
reexaminarea legii. Prevederile 
alin. (1) şi (4) se aplică în mod 
corespunzător." 

 
 
 
 (2) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

50.  Validarea 
mandatului 
şi depunerea 
jurământu-
lui 

Art. 82:        (1) 
Rezultatul 
alegerilor pentru 
funcţia de 
Preşedinte al 
României este 
validat de Curtea 
Constituţională. 

  1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

          
 
 
 
(2)Candidatul a cărui alegere 

27. Alineatul (2) al 
articolului 82 se modifică 
astfel: 
 
,,(2) Candidatul a cărui alegere a 

27. Alineatul (2) al 
articolului 82 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
(2) Candidatul a cărui alegere 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
a fost validată depune în faţa 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, în şedinţă 
comună, următorul jurământ: 
"Jur să-mi dăruiesc toată 
puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi 
materială a poporului român, 
să respect Constituţia şi legile 
ţării, să apăr democraţia, 
drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, 
suveranitatea, independenţa, 
unitatea şi integritatea 
teritorială a României. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu!". 

fost validată depune în faţa 
Parlamentului următorul 
jurământ: «Jur să-mi dăruiesc 
toată puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi materială 
a poporului român, să respect 
Constituţia şi legile ţârii, să apăr 
democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor, suveranitatea, 
independenţa, unitatea şi 
integritatea teritorială a 
României. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!»." 
 

 
 

a fost validată depune în faţa 
Camerei Deputaţilor 
următorul jurământ: "Jur să-
mi dăruiesc toată puterea şi 
priceperea pentru propăşirea 
spirituală şi materială a 
poporului român, să respect 
Constituţia şi legile ţării, să 
apăr democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor, suveranitatea, 
independenţa, unitatea şi 
integritatea teritorială a 
României. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!". 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea 

51.           
 
 
 
(2)Candidatul a cărui alegere 
a fost validată depune în faţa 
Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, în şedinţă 

27. Alineatul (2) al 
articolului 82 se modifică 
astfel: 
 
,,(2) Candidatul a cărui alegere a 
fost validată depune în faţa 
Parlamentului următorul 
jurământ: «Jur să-mi dăruiesc 

 
 
 
 
(2)  Se elimină. 
 
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale  

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
comună, următorul jurământ: 
"Jur să-mi dăruiesc toată 
puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi 
materială a poporului român, 
să respect Constituţia şi legile 
ţării, să apăr democraţia, 
drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, 
suveranitatea, independenţa, 
unitatea şi integritatea 
teritorială a României. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu!". 
 

toată puterea şi priceperea pentru 
propăşirea spirituală şi materială 
a poporului român, să respect 
Constituţia şi legile ţârii, să apăr 
democraţia, drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor, suveranitatea, 
independenţa, unitatea şi 
integritatea teritorială a 
României. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!»." 
 

 
 

 
 

52.   28. Articolul 85 se completează 
cu un nou alineat, (21), astfel: 
 
 
 
,,(21) Propunerea primului-
ministru de revocare şi de 
numire a unor membri ai 
Guvernului se poate face numai 
după consultarea prealabilă a 
Preşedintelui." 
 

După alineatul (2) al 
articolului 85  se introduce 
un nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
 
(21) Propunerea primului-
ministru de revocare şi de 
numire a unor membri ai 
Guvernului se poate face 
după consultarea prealabilă 
cu preşedintele României. În 
urma consultării, 

1. Pentru limitarea 
posibilităţii Preşedintelui 
de a refuza propunerea 
primului-ministru. 

2. Nu se doreşte 
limitarea Preşedintelui de 
a refuza propunerea 
primului-ministru de 
revocare şi numire a unor 
membrii ai Guvernului. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 
 
 

Preşedintele României nu 
poate refuza propunerea 
primului-ministru de 
revocare şi numire a unor 
membrii ai Guvernului  

 
Autor: Grup UDMR 

 
53.    30. Alineatul (1) al 

articolului 89 se modifică 
astfel: 
 

30. Alineatul (1) al 
articolului 89 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

 Dizolvarea 
Parlamentu-
lui 

Art. 89:       (1) 
După 
consultarea 
preşedinţilor 
celor două 
Camere şi a 
liderilor 
grupurilor 
parlamentare, 
Preşedintele 
României poate 
să dizolve 

 ,,(1) După 
consultarea 
preşedintelui 
Parlamentului şi a 
liderilor grupurilor 
parlamentare, 
Preşedintele 
României poate 
dizolva Parlamentul, 
dacă acesta nu a 
acordat votul de 
încredere pentru 

(1) Se elimină.  
 

Autor: Grup UDMR 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Parlamentul, 
dacă acesta nu a 
acordat votul de 
încredere pentru 
formarea 
Guvernului în 
termen de 60 de 
zile de la prima 
solicitare şi 
numai după 
respingerea a cel 
puţin două 
solicitări de 
învestitură. 

formarea Guvernului 
în termen de 45 de 
zile de la prima 
solicitare şi numai 
după respingerea a 
cel puţin două 
solicitări de 
învestitură." 
 

 
 

54.    30. Alineatul (1) al 
articolului 89 se modifică 
astfel: 
 

30. Alineatul (1) al 
articolului 89 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

 Dizolvarea 
Parlamentu-
lui 

Art. 89:       (1) 
După 
consultarea 
preşedinţilor 
celor două 
Camere şi a 

 ,,(1) După 
consultarea 
preşedintelui 
Parlamentului şi a 
liderilor grupurilor 
parlamentare, 

„Dizolvarea 
Parlamentu-
lui 

(1) După 
consultarea 
preşedintelui 
Camerei şi a 
liderilor grupurilor 
parlamentare, 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
liderilor 
grupurilor 
parlamentare, 
Preşedintele 
României poate 
să dizolve 
Parlamentul, 
dacă acesta nu a 
acordat votul de 
încredere pentru 
formarea 
Guvernului în 
termen de 60 de 
zile de la prima 
solicitare şi 
numai după 
respingerea a cel 
puţin două 
solicitări de 
învestitură. 

Preşedintele 
României poate 
dizolva Parlamentul, 
dacă acesta nu a 
acordat votul de 
încredere pentru 
formarea Guvernului 
în termen de 45 de 
zile de la prima 
solicitare şi numai 
după respingerea a 
cel puţin două 
solicitări de 
învestitură." 
 

 
 

Preşedintele 
României poate să 
dizolve 
Parlamentul, dacă 
acesta nu a acordat 
votul de încredere 
pentru formarea 
Guvernului în 
termen de 60 de 
zile de la prima 
solicitare şi numai 
după respingerea a 
cel puţin două 
solicitări de 
învestitură.” 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea - 

PROGRESIST 

55.    După alineatul (4) se 
introduce un nou alineat, (5), 
cu următorul cuprins: 

 
„(5) Preşedintele României 

propune Parlamentului 

 
 
 

 
 (5) Se elimină. 

Autor: Grup UDMR 

1. Se doreşte 
eliminarea din textul 
Constituţiei a acestui 
alineat, întrucît se 
propunere Parlamentului 
numirea directorilor 
serviciilor de informaţii 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
numirea directorilor serviciilor 
de informaţii, iar Parlamentul 
exercită controlul asupra 
activităţii acestor servicii." 

 
 

 2. Se doreşte în mod 
expres ca Preşedintele să 
propună Parlamentului 
numirea directorilor 
serviciilor de informaţii. 

56.  Alte 
atribuţii 

Art. 94: 
Preşedintele 
României 
îndeplineşte şi 
următoarele 
atribuţii: 

33. Litera a) a articolului 94 
se modifică astfel: 
Litera a) va avea următorul 
cuprins: 
 

 1. Nu se doreşte 
îngrădirea posibilităţii de 
retragere a decoraţiilor. 

2. Se doreşte 
adoptarea 
amendamentuluui privind 
posibilitatea retragerii 
decoraţiilor. 

         a) conferă decoraţii şi 
titluri de onoare; 

,,a) conferă şi retrage decoraţii 
şi titluri de onoare;" 
 

a) Se elimină.   
 

Autor: Grup UDMR 
 

 

57.    34. Articolul 95 se modifică şi 
se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

34. Alineatul (1) al 
articolului 95 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Suspendarea 
din funcţie 

Art. 95:         (1) 
În cazul 
săvârşirii unor 
fapte grave prin 

 ,,(1) În cazul 
săvârşirii unor fapte 
grave prin care 
încalcă prevederile 

(1) Se elimină.  
 

Autor: Grup UDMR 
 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
care încalcă 
prevederile 
Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate 
fi suspendat din 
funcţie de 
Camera 
Deputaţilor şi 
de Senat, în 
şedinţă 
comună, cu 
votul majorităţii 
deputaţilor şi 
senatorilor, 
după 
consultarea 
Curţii 
Constituţionale. 
Preşedintele 
poate da 
Parlamentului 
explicaţii cu 
privire la 
faptele ce i se 
impută. 

Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate fi 
suspendat din 
funcţie de către 
Parlament, cu 
votul majorităţii 
membrilor săi, 
după obţinerea 
avizului 
obligatoriu al 
Curţii 
Constituţionale cu 
privire la 
gravitatea faptelor 
şi încălcarea 
Constituţiei. " 
 

 
 

 
 

 
 
 

pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
  După alineatul (1) se introduc 

două noi alineate, (11) şi (12), 
astfel:  
Alineatul (11) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(11) Continuarea procedurii 
de suspendare este 
condiţionată de avizul 
favorabil al Curţii 
Constituţionale. Preşedintele 
poate da Parlamentului 
explicaţii cu privire la faptele 
ce i se impută."  

 
 

 
 
 
 
 
 
(11)  Se elimină. 
  

Autor: Grup UDMR 
 

 
1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 
2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 

  Alineatul (12) va avea 
următorul cuprins: 
 
 „(12) În cazul unui aviz 
negativ din partea Curţii 
Constituţionale, procedura de 
suspendare va înceta." 
 

 
 
 

(12) Se elimină. 
  

Autor: Grup UDMR 
 
 

1. Se doreşte ca avizul 
negativ al Curţii 
Constituţionale să nu 
suspende procedura de 
suspendare. 
2. Nu se doreşte 
adoptarea eliminării 
avizului negativ al Curţii 
Constituţionale. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
          

 
 
(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de 
cel puţin o treime din 
numărul deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui. 
 

Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de cel 
puţin o treime din numărul 
parlamentarilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui." 

 

 
 
 
(2) Se elimină. 
 

Autor: Grup UDMR  
 

SAU 

1.Pentru corelarea cu 
amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 
2. Se respinge pentru 
corelare cu un Parlament 
unicameral 

58.    34. Articolul 95 se modifică şi 
se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

34. Alineatul (1) al 
articolului 95 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 

 Suspendarea 
din funcţie 

Art. 95:         (1) 
În cazul 
săvârşirii unor 
fapte grave prin 
care încalcă 
prevederile 
Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate 
fi suspendat din 

 ,,(1) În cazul 
săvârşirii unor fapte 
grave prin care 
încalcă prevederile 
Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate fi 
suspendat din 
funcţie de către 
Parlament, cu 

Suspend
area din 
funcţie 

(1) În cazul 
săvârşirii unor fapte 
grave prin care 
încalcă prevederile 
Constituţiei, 
Preşedintele 
României poate fi 
suspendat din 
funcţie de Camera 
Deputaţilor, cu 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
funcţie de 
Camera 
Deputaţilor şi 
de Senat, în 
şedinţă 
comună, cu 
votul majorităţii 
deputaţilor şi 
senatorilor, 
după 
consultarea 
Curţii 
Constituţionale. 
Preşedintele 
poate da 
Parlamentului 
explicaţii cu 
privire la 
faptele ce i se 
impută. 

votul majorităţii 
membrilor săi, 
după obţinerea 
avizului 
obligatoriu al 
Curţii 
Constituţionale cu 
privire la 
gravitatea faptelor 
şi încălcarea 
Constituţiei. " 
 

 
 

 
 

votul majorităţii 
deputaţilor, după 
consultarea Curţii 
Constituţionale. 
Preşedintele poate 
da Parlamentului 
explicaţii cu privire 
la faptele ce i se 
impută. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea – 

PROGRESIST 
 

          
 
 
(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de 
cel puţin o treime din 

Alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de cel 
puţin o treime din numărul 

 
 

(2) Propunerea de suspendare 
din funcţie poate fi iniţiată de 
cel puţin o treime din 

 
1. Pentru corelarea cu 
amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 
2. Se respinge pentru 
corelare cu un Parlament 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
numărul deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui. 
 

parlamentarilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui." 

 

numărul deputaţilor şi se 
aduce, neîntârziat, la 
cunoştinţă Preşedintelui.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea - PROGRESIST 

unicameral 

59.    35. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 96 se modifică 
astfel: 

 1.Pentru corelarea cu 
amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 
2. Se respinge pentru 
corelare cu un Parlament 
unicameral 

 Punerea 
sub 
acuzare 
 

Art. 96:  
(1)Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul, în 
şedinţă comună, 
cu votul a cel puţ 
treimi din numărul 
deputaţilor şi 
senatorilor, pot 
hotărî punerea sub 
acuzare a 
Preşedintelui 
României pentru 
înaltă trădare. 

 ,,(1) Parlamentul, 
cu votul a cel puţin 
două treimi din 
numărul membrilor 
săi, poate hotărî 
punerea sub acuzare 
a Preşedintelui 
României pentru 
înaltă trădare." 
 
 

(1) Se elimină. 
Autor: Grup UDMR 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 (2) Propunerea de punere sub 

acuzare poate fi iniţiată de 
majoritatea deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui României 
pentru a putea da explicaţii cu 
privire la faptele ce i se 
impută. 
 

„(2) Propunerea de punere sub 
acuzare poate fi iniţiată de 
majoritatea parlamentarilor şi 
se aduce, neîntârziat, la 
cunoştinţă Preşedintelui 
României pentru a putea da 
explicaţii cu privire la faptele ce 
i se impută." 
 
 
 

(2) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 

 

60.    35. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 96 se modifică 
astfel: 

35. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 96 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

 

 Punerea 
sub 
acuzare 
 

Art. 96:  
(1)Camera 
Deputaţilor şi 
Senatul, în 
şedinţă comună, 
cu votul a cel puţ 
treimi din numărul 
deputaţilor şi 
senatorilor, pot 
hotărî punerea sub 
acuzare a 

  ,,(1) Parlamentul, 
cu votul a cel puţin 
două treimi din 
numărul membrilor 
săi, poate hotărî 
punerea sub acuzare 
a Preşedintelui 
României pentru 
înaltă trădare." 
 

 

Punerea sub 
acuzare 
 

(1) Camera 
Deputaţilor, cu 
votul a cel puţin 
două treimi din 
numărul 
deputaţilor poate 
hotărî punerea 
sub acuzare a 
Preşedintelui 
României pentru 
înaltă trădare. 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
Parlament bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Preşedintelui 
României pentru 
înaltă trădare. 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 
- PROGRESIST 

    (2) Propunerea de punere 
sub acuzare poate fi iniţiată 
de majoritatea deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, 
neîntârziat, la cunoştinţă 
Preşedintelui României 
pentru a putea da explicaţii cu 
privire la faptele ce i se 
impută. 
 

„(2) Propunerea de punere sub 
acuzare poate fi iniţiată de 
majoritatea parlamentarilor şi 
se aduce, neîntârziat, la 
cunoştinţă Preşedintelui 
României pentru a putea da 
explicaţii cu privire la faptele ce 
i se impută." 

 

(2) Propunerea de punere sub 
acuzare poate fi iniţiată de 
majoritatea deputaţilor şi se 
aduce, neîntârziat, la 
cunoştinţă Preşedintelui 
României pentru a putea da 
explicaţii cu privire la faptele 
ce i se impută.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea - PROGRESIST 

 

61.  Vacanţa 
funcţiei 

Art. 97:        (1) 
Vacanţa funcţiei de 
Preşedinte al 
României intervine 
în caz de demisie, 
de demitere din 
funcţie, de 
imposibilitate 
definitivă a 
exercitării 
atribuţiilor sau de 
deces. 

  1. Pentru un termen 
mai redus de organizare a 
alegerilor 

2. Se impune o 
mărire a termenului în 
care Guvernul va 
organiza alegerile în 
cazul intervenirii 
vacanţei funcţiei de 
Preşedinte al României. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
         

 
 
 
 (2) În termen de 3 luni de la 
data la care a intervenit 
vacanţa funcţiei de Preşedinte 
al României, Guvernul va 
organiza alegeri pentru un 
nou Preşedinte. 

36. Alineatul (2) al 
articolului 97 se modifică 
astfel: 
 
,,(2) În termen de 60 de zile de la 
data la care a intervenit vacanţa 
funcţiei de Preşedinte al 
României, Guvernul va organiza 
alegeri pentru funcţia de 
Preşedinte." 

 
 
 
 
(2) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 

1. Se consideră că că 
termenul de 60 de zile 
este prea redus 
2. Se respinge întrucât 
apreciindu-se că termenul 
de 60 este suficient de 
mare pentru organizarea 
de akegeri pentru funcţia 
de preşedinte. 
 

62.    37. Articolul 98 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

  

63.  Interimatul 
funcţiei 

Art. 98:        (1)  
Dacă funcţia de 
Preşedinte 
devine vacantă 
ori dacă 
Preşedintele este 
suspendat din 
funcţie sau dacă 
se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita 
atribuţiile, 

 Art. 98.- (1) Dacă 
funcţia de Preşedinte 
devine vacantă ori 
dacă Preşedintele este 
suspendat din funcţie 
sau dacă se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita atribuţiile, 
interimatul se asigură 
de către Preşedintele 
Parlamentului. 
 

Art. 98 -  (1) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un Parlament 
bicameral 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
interimatul se 
asigură, în 
ordine, de 
preşedintele 
Senatului sau 
de preşedintele 
Camerei 
Deputaţilor. 

 
 
 
 

        (2) Atribuţiile prevăzute 
la articolele 88-90 nu pot fi 
exercitate pe durata 
interimatului funcţiei 
prezidenţiale. 
 

(2)  Atribuţiile prevăzute la 
articolul 85 alineatul (1), 
articolele 88 - 90 şi articolul 103 
din Constituţie nu pot fi 
exercitate pe durata interimatului 
funcţiei prezidenţiale, cu 
excepţia suspendării de drept a 
Preşedintelui României, 
prevăzută la articolul 96 
alineatul (3)." 
 

(2) Se elimină.  
Autor: Grup UDMR 

 
 

1.Se doreşte textul iniţial. 
2. Nu se doreşte 
configuraţia textului. 

64.    37. Articolul 98 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

37. Articolul 98 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 

 Interimatul 
funcţiei 

Art. 98:        (1)  
Dacă funcţia de 
Preşedinte 

 Art. 98.- (1) Dacă 
funcţia de Preşedinte 
devine vacantă ori 

Interimatul 
funcţiei 

Art. 98.- (1) 
Dacă funcţia de 
Preşedinte 

1. Pentru corelarea 
cu amendamentele 
referitoare la un 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
devine vacantă 
ori dacă 
Preşedintele este 
suspendat din 
funcţie sau dacă 
se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita 
atribuţiile, 
interimatul se 
asigură, în 
ordine, de 
preşedintele 
Senatului sau 
de preşedintele 
Camerei 
Deputaţilor. 

dacă Preşedintele este 
suspendat din funcţie 
sau dacă se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita atribuţiile, 
interimatul se asigură 
de către Preşedintele 
Parlamentului. 
 
 
 
 
 

devine vacantă 
ori dacă 
Preşedintele este 
suspendat din 
funcţie sau dacă 
se află în 
imposibilitate 
temporară de a-şi 
exercita 
atribuţiile, 
interimatul se 
asigură  de 
preşedintele 
Camerei 
Deputaţilor. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 
– PROGRESIST 

Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 

2. Se respinge 
pentru corelare cu un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament 

65.         (2) Atribuţiile prevăzute 
la articolele 88-90 nu pot fi 
exercitate pe durata 
interimatului funcţiei 
prezidenţiale. 
 

(2)  Atribuţiile prevăzute la 
articolul 85 alineatul (1), 
articolele 88 - 90 şi articolul 103 
din Constituţie nu pot fi 
exercitate pe durata interimatului 
funcţiei prezidenţiale, cu 
excepţia suspendării de drept a 

(2) Se elimină.  
Autor: Grup UDMR 

 
 

1. Se stabilesc atribuţiile 
care nu pot fi exercitate 
pe durata interimatului; 
2. Nu se doreşte 
eliminarea excepţiei de 
exercitare a atribuţiilor 
pe durata interimatului. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Preşedintelui României, 
prevăzută la articolul 96 
alineatul (3)." 
 

       
 
 
 

38. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 103 se modifică 
astfel: 
 

38. Alineatul (3) al 
articolului 103 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 

 (3) Programul şi lista 
Guvernului se dezbat de 
Camera Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă comună. 
Parlamentul acordă 
încredere Guvernului cu votul 
majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor. 

 „(3) Programul de guvernare şi 
lista propunerilor pentru 
membrii Guvernului se dezbat 
de către Parlament care acordă 
încredere Guvernului cu votul 
majorităţii parlamentarilor." 

 
 

(3) Programul şi lista 
Guvernului se dezbat de 
Camera Deputaţilor. 
Parlamentul acordă încredere 
Guvernului cu votul 
majorităţii deputaţilor.  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

1. Pentru corelarea 
reglementărilor ce 
vizează un Parlament 
bicameral 
2. Se respinge pentru 
corelarea cu 
reglementărilor refritoare 
la un Parlament 
unicameral 

66.    40. Alineatele (1) şi (4) ale 
articolului 107 se modifică 
astfel: 
 

40. Alineatul (1) al 
articolului 107 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 

 Primul-
ministru 

Art. 107:        (1) 
Primul-ministru 
conduce Guvernul 
şi coordonează 

 ,,(1) Primul-ministru 
conduce Guvernul şi 
coordonează 
activitatea membrilor 

Primul-
ministru 

(1) Primul-
ministru conduce 
Guvernul şi 
coordonează 

1. Pentru corelarea 
reglementărilor ce 
vizează un Parlament 
bicameral 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
activitatea 
membrilor 
acestuia, 
respectând 
atribuţiile ce le 
revin. De 
asemenea, 
prezintă Camerei 
Deputaţilor sau 
Senatului rapoarte 
şi declaraţii cu 
privire la politica 
Guvernului, care 
se dezbat cu 
prioritate. 
 

acestuia, respectând 
atribuţiile ce le revin. 
De asemenea, 
prezintă 
Parlamentului 
rapoarte şi declaraţii 
cu privire la politica 
Guvernului, care se 
dezbat cu prioritate." 
 

 
 

activitatea 
membrilor 
acestuia, 
respectând 
atribuţiile ce le 
revin. De 
asemenea, 
prezintă Camerei 
Deputaţilor 
rapoarte şi 
declaraţii cu 
privire la politica 
Guvernului, care 
se dezbat cu 
prioritate. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea – 

PROGRESIST 

2. Se respinge pentru 
corelarea cu 
reglementărilor refritoare 
la un Parlament 
unicameral 

67.  Răspunderea 
membrilor 
Guvernului 

Art. 109:  
(1) Guvernul 
răspunde 
politic numai 
în faţa 
Parlamentului 
pentru întreaga 

41. Articolul 109 se modifică 
şi se completează astfel: 
 

Alineatele (2) şi (3) ale  
articolului 109 se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 

1. Pentru corelarea 
reglementărilor ce 
vizează un Parlament 
bicameral 
2. Se respinge pentru 
corelarea cu 
reglementărilor refritoare 
la un Parlament 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
sa activitate. 
Fiecare 
membru al 
Guvernului 
răspunde 
politic solidar 
cu ceilalţi 
membri pentru 
activitatea 
Guvernului şi 
pentru actele 
acestuia. 
 

unicameral 

         (2) Numai Camera 
Deputaţilor, Senatul şi 
Preşedintele României au 
dreptul să ceară urmărirea 
penală a membrilor 
Guvernului pentru faptele 
săvârşite în exerciţiul 
funcţiei lor. Dacă s-a cerut 
urmărirea penală, 
Preşedintele României 
poate dispune suspendarea 
acestora din funcţie. 
Trimiterea în judecată a 

Alineatul (2) se abrogă. 
 
 

(2) Numai Camera 
Deputaţilor şi Senatul, 
respectiv Preşedintele 
României, după caz, au 
dreptul de a cere urmărirea 
penală a membrilor 
Guvernului pentru faptele 
săvârşite în exerciţiul funcţiei 
lor. Dacă s-a cerut urmărirea 
penală, Preşedintele 
României poate dispune 
suspendarea acestora din 
funcţie. Trimiterea în 

1. Se doreşte o 
alternativă a subiectilor 
care au dreptul de a cere 
urmărirea penală a 
membrilor Guvernului 
2. Se respinge, întrucât 
textul nu se mai doreşte 
şi se doreşte abrogarea 
sa. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
unui membru al 
Guvernului atrage 
suspendarea lui din funcţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 

judecată a unui membru al 
Guvernului atrage 
suspendarea lui de drept din 
funcţie. Competenţa de 
judecată aparţine Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 

    
 
 
(3) Cazurile de răspundere 
şi pedepsele aplicabile 
membrilor Guvernului sunt 
reglementate printr-o lege 
privind responsabilitatea 
ministerială. 
 

Alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) Reglementarea 
răspunderii penale a 
membrilor Guvernului, pentru 
fapte săvârşite în exerciţiul 
funcţiei lor, se stabileşte prin 
lege organică. Urmărirea şi 
trimiterea în judecată penală a 
membrilor Guvernului se 
realizează numai de către 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Competenţa de judecată 

 
 
 
(3) Cazurile de răspundere şi 
pedepsele aplicabile 
membrilor Guvernului sunt 
reglementate printr-o lege 
organică privind 
responsabilitatea ministerială. 

 
Autor: Grup UDMR 

 
 

 
 
 
 
1. Se doreşte stabilirea 
prin lege organică a 
pedepselor aplicabile 
membrilor Guvernului  
2. Se respinge, întrucât 
este necesară indicarea 
organelor care realizează 
urmărirea şi trimiterea în 
judecată penală a 
membrilor Guvernului  
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie."  

68.          
 
 
 
 (2) Numai Camera 
Deputaţilor, Senatul şi 
Preşedintele României au 
dreptul să ceară urmărirea 
penală a membrilor 
Guvernului pentru faptele 
săvârşite în exerciţiul 
funcţiei lor. Dacă s-a cerut 
urmărirea penală, 
Preşedintele României 
poate dispune suspendarea 
acestora din funcţie. 
Trimiterea în judecată a 
unui membru al 
Guvernului atrage 
suspendarea lui din funcţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 

41. Articolul 109 se modifică 
şi se completează astfel: 

 
 

Alineatul (2) se abrogă. 
 
 

Alineatul (2) al  articolului 
109 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

(2) Numai Camera 
Deputaţilor şi Preşedintele 
României au dreptul să ceară 
urmărirea penală a membrilor 
Guvernului pentru faptele 
săvârşite în exerciţiul funcţiei 
lor. Dacă s-a cerut urmărirea 
penală, Preşedintele 
României poate dispune 
suspendarea acestora din 
funcţie. Trimiterea în 
judecată a unui membru al 
Guvernului atrage 
suspendarea lui din funcţie. 
Competenţa de judecată 
aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 

 
Autor: deputat Eugen 

Nicolicea – PROGRESIST 

1. Pentru corelare cu 
textele care propun un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor. 
 
2. Se  respinge 
amendamentul întrucât se 
doreşte abrogarea 
textului din Constituţie şi 
nu amendarea lui. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
69.    42. Alineatul (1) al 

articolului 111 se modifică 
astfel: 
 

42. Alineatul (1) al 
articolului 111 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 

 

 Informarea 
Parlamentu-
lui 

Art. 111:  
(1) Guvernul şi 
celelalte organe 
ale administraţiei 
publice, în 
cadrul 
controlului 
parlamentar al 
activităţii lor, 
sunt obligate să 
prezinte 
informaţiile şi 
documentele 
cerute de 
Camera 
Deputaţilor, de 
Senat sau de 
comisiile 
parlamentare, 
prin intermediul 

 ,,(1) Guvernul şi 
celelalte organe ale 
administraţiei 
publice, în cadrul 
controlului 
parlamentar al 
activităţii lor, sunt 
obligate să prezinte 
informaţiile şi 
documentele cerute 
de Parlament sau de 
comisiile 
parlamentare, prin 
intermediul 
preşedinţilor acestora. 
în cazul în care o 
iniţiativă legislativă 
implică modificarea 
prevederilor 
bugetului de stat sau 

Informarea 
Parlamentu-
lui 

Art.- 111 (1) 
Guvernul şi 
celelalte organe 
ale administraţiei 
publice, în 
cadrul 
controlului 
parlamentar al 
activităţii lor, 
sunt obligate să 
prezinte 
informaţiile şi 
documentele 
cerute de 
Camera 
Deputaţilor sau 
de comisiile 
parlamentare, 
prin intermediul 
preşedinţilor 

1. Pentru corelare cu 
textele care propun un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 
2. Se respinge întrcât se 
doreşte menţinerea unui 
Parlament unicameral, 
denumit Parlament. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
preşedinţilor 
acestora. În 
cazul în care o 
iniţiativă 
legislativă 
implică 
modificarea 
prevederilor 
bugetului de stat 
sau a bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat, 
solicitarea 
informării este 
obligatorie. 
 
 

a bugetului 
asigurărilor sociale de 
stat, solicitarea 
informării este 
obligatorie." 
 

 
 

acestora. În 
cazul în care o 
iniţiativă 
legislativă 
implică 
modificarea 
prevederilor 
bugetului de stat 
sau a bugetului 
asigurărilor 
sociale de stat, 
solicitarea 
informării este 
obligatorie. 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 
– PROGRESIST 

70.    43. Articolul 112 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

  

 Întrebări, 
interpelări şi 
moţiuni 
simple 

Art. 112:  
(1) Guvernul şi 
fiecare dintre 
membrii săi au 
obligaţia să 
răspundă la 

 ,, Articolul 112 
(1) Guvernul şi 
fiecare dintre 
membrii săi au 
obligaţia să răspundă 
la întrebările sau la 

Art. 112 – Se elimină. 
Autori: Grupul UDMR şi  

Grupul Minorităţilor 
Naţionale  

 

1. Se doreşte eliminarea 
textului modificator al 
art. 112. 
2. Prin vot s-a respins 
amendamentul. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
întrebările sau la 
interpelările 
formulate de 
deputaţi sau de 
senatori, în 
condiţiile 
prevăzute de 
regulamentele 
celor două 
Camere ale 
Parlamentului. 

interpelările 
formulate de 
parlamentari, în 
condiţiile prevăzute 
de regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare al 
Parlamentului. 
 
 

71.    43. Articolul 112 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

43. Articolul 112 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 

 Întrebări, 
interpelări şi 
moţiuni 
simple 

Art. 112:  
(1) Guvernul şi 
fiecare dintre 
membrii săi au 
obligaţia să 
răspundă la 
întrebările sau la 
interpelările 
formulate de 
deputaţi sau de 
senatori, în 

 ,, Articolul 112 
(1) Guvernul şi 
fiecare dintre 
membrii săi au 
obligaţia să răspundă 
la întrebările sau la 
interpelările 
formulate de 
parlamentari, în 
condiţiile prevăzute 
de regulamentul de 

Întrebări, 
interpelări 
şi moţiuni 
simple 

ARTICOLUL 
112 
(1) Guvernul şi 
fiecare dintre 
membrii săi au 
obligaţia să 
răspundă la 
întrebările sau la 
interpelările 
formulate de 
deputaţi, în 

1. Pentru corelare cu 
textele care propun un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 
2. Se respinge întrcât se 
doreşte menţinerea unui 
Parlament unicameral, 
denumit Parlament. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
condiţiile 
prevăzute de 
regulamentele 
celor două 
Camere ale 
Parlamentului. 
 

organizare şi 
funcţionare al 
Parlamentului. 
 
 

condiţiile 
prevăzute de 
regulamentul 
Camerei.  
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea – 

PROGRESIST 
       (2) Camera Deputaţilor 

sau Senatul poate adopta o 
moţiune simplă prin care să-şi 
exprime poziţia cu privire la o 
problemă de politică internă 
sau externă ori, după caz, cu 
privire la o problemă ce a 
făcut obiectul unei interpelări.
 

(2) Parlamentul poate adopta o 
moţiune simplă prin care să-şi 
exprime poziţia cu privire la o 
problemă de politică internă sau 
externă ori, după caz, cu privire 
ia o problemă ce a făcut obiectul 
unei interpelări." 
 

 

(2) Camera Deputaţilor poate 
adopta o moţiune simplă prin 
care să-şi exprime poziţia cu 
privire la o problemă de 
politică internă sau externă 
ori, după caz, cu privire la o 
problemă ce a făcut obiectul 
unei interpelări.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

 

72.    44. Articolul 113 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 

44. Articolul 113 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 

 Moţiunea 
de cenzură 

Art. 113:  
(1) Camera 

 „Articolul 113 
(1) Parlamentul 

Moţiunea 
de cenzură

Art. 113.- (1) 
Camera 

1. Pentru corelare cu 
textele care propun un 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Deputaţilor şi 
Senatul, în 
şedinţă 
comună, pot 
retrage 
încrederea 
acordată 
Guvernului prin 
adoptarea unei 
moţiuni de 
cenzură, cu votul 
majorităţii 
deputaţilor şi 
senatorilor. 

poate retrage 
încrederea acordată 
Guvernului prin 
adoptarea unei 
moţiuni de cenzură, 
cu votul majorităţii 
membrilor săi. 
 
 
 
 

Deputaţilor 
poate retrage 
încrederea 
acordată 
Guvernului prin 
adoptarea unei 
moţiuni de 
cenzură, cu votul 
majorităţii 
deputaţilor. 
 

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea 
– PROGRESIST 

 

Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 
2. Se respinge întrcât se 
doreşte menţinerea unui 
Parlament unicameral, 
denumit Parlament. 

         (2) Moţiunea de cenzură 
poate fi iniţiată de cel puţin o 
pătrime din numărul total al 
deputaţilor şi senatorilor şi 
se comunică Guvernului la 
data depunerii. 
 

(2)  Moţiunea de cenzură poate fi 
iniţiată de cel puţin o pătrime din 
numărul total al 
parlamentarilor şi se comunică 
Guvernului la data depunerii. 
 

 

(2) Moţiunea de cenzură 
poate fi iniţiată de cel puţin o 
pătrime din numărul total al 
deputaţilor şi se comunică 
Guvernului la data depunerii.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

1. Pentru corelare cu 
textele care propun un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
Deputaţilor 
2. Se respinge întrcât se 
doreşte menţinerea unui 
Parlament unicameral, 
denumit Parlament. 

         (3)Moţiunea de cenzură 
se dezbate după 3 zile de la 
data când a fost prezentată în 

(3) Moţiunea de cenzură se 
dezbate după 3 zile de la data 
când a fost prezentată în 

(3) Moţiunea de cenzură se 
dezbate după 3 zile de la data 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
şedinţa comună a celor 
două Camere. 
 

Parlament. 
 

când a fost prezentată.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 
         (4) Dacă moţiunea de 

cenzură a fost respinsă, 
deputaţii şi senatorii care au 
semnat-o nu mai pot iniţia, în 
aceeaşi sesiune, o nouă 
moţiune de cenzură, cu 
excepţia cazului în care 
Guvernul îşi angajează 
răspunderea potrivit 
articolului 114. 

(4) Dacă moţiunea de cenzură a 
fost respinsă, parlamentarii 
care au semnat-o nu mai pot 
iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă 
moţiune de cenzură, cu excepţia 
cazului în care Guvernul îşi 
angajează răspunderea potrivit 
articolului 114." 

 

(4) Dacă moţiunea de cenzură 
a fost respinsă, deputaţii care 
au semnat-o nu mai pot iniţia, 
în aceeaşi sesiune, o nouă 
moţiune de cenzură, cu 
excepţia cazului în care 
Guvernul îşi angajează 
răspunderea potrivit 
articolului 114.  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

 

73.    45. Articolul 114 se modifică 
şi se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

45. Alineatul (1) al 
articolului 114 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

.  

 

 Angajarea 
răspunderii 
Guvernului 

Art. 114: 
(1) Guvernul îşi 
poate angaja 

 ,,(1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea în faţa 

(1) Guvernul îşi poate angaja 
răspunderea în faţa Camerei 
Deputaţilor asupra unui 

1. Pentru corelare cu 
textele care propun un 
Parlament unicameral 
numit Camera 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
răspunderea în 
faţa Camerei 
Deputaţilor şi a 
Senatului, în 
şedinţă 
comună, asupra 
unui program, a 
unei declaraţii de 
politică generală 
sau a unui 
proiect de lege. 

Parlamentului, o 
singură dată într-o 
sesiune, asupra unui 
program, a unei 
declaraţii de politică 
generală sau a unui 
proiect de lege." 
 

Autor: Grupul 
Parlamentar al PDL 

 
SAU 

program, a unei declaraţii de 
politică generală sau a unui 
proiect de lege. 

 
Autor: deputat Eugen 

Nicolicea – PROGRESIST 
 

Deputaţilor 
2. Se respinge întrcât se 
doreşte menţinerea unui 
Parlament unicameral, 
denumit Parlament. 

74.    45. Articolul 114 se modifică 
şi se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

45. Alineatele (1)-(3) ale 
articolului 114 se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins: 

.  

 

 Angajarea 
răspunderii 
Guvernului 

Art. 114: 
(1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea în 
faţa Camerei 
Deputaţilor şi a 
Senatului, în 
şedinţă 
comună, asupra 

 ,,(1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea în faţa 
Parlamentului, o 
singură dată într-o 
sesiune, asupra unui 
program, a unei 
declaraţii de politică 
generală sau a unui 

 (1) Guvernul îşi 
poate angaja 
răspunderea 
politică în faţa 
Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului în 
şedinţă comună, 
asupra unui 
program sau a unei 

1. Pentru indicarea 
tipului de răspundere. 
Pentru corelare cu 
amendamentele care 
doresc menţinerea unui 
Parlament bicameral. 
2. Se respinge pentru a se 
menţine un Parlament 
unicameral, precum şi 
pentru a se preciza că se 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
unui program, a 
unei declaraţii de 
politică generală 
sau a unui 
proiect de lege. 

proiect de lege." 
 

Autor: Grupul 
Parlamentar al PDL 

 
SAU 

declaraţii de politică 
generală.  

 
Autori: Grupul 

UDMR şi  Grupul 
Minorităţilor 

Naţionale 
  
 

poate face acest lucru o 
singură dată într-o 
sesiune. 

        (2) Guvernul este demis 
dacă o moţiune de cenzură, 
depusă în termen de 3 zile de 
la prezentarea programului, a 
declaraţiei de politică 
generală sau a proiectului de 
lege, a fost votată în 
condiţiile articolului 113. 
 

 (2) Guvernul este 
demis dacă o moţiune de 
cenzură depusă în termen de 
3 zile de la prezentarea 
programului sau a declaraţiei 
de politică generală a fost 
votată în condiţiile articolului 
113. 
 

Autor: Grup UDMR 
 

 

        (3) Dacă Guvernul nu a 
fost demis potrivit alineatului 
(2), proiectul de lege 
prezentat, modificat sau 
completat, după caz, cu 
amendamente acceptate de 

 (3) Dacă Guvernul nu a 
fost demis potrivit alin. (2), 
aplicarea programului sau a 
declaraţiei de politică 
generală devine obligatorie 
pentru Guvern. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Guvern, se consideră 
adoptat, iar aplicarea 
programului sau a declaraţiei 
de politică generală devine 
obligatorie pentru Guvern. 

Autor: Grup UDMR 
 

 

        
 
 
 
(4) În cazul în care 
Preşedintele României cere 
reexaminarea legii adoptate 
potrivit alineatului (3), 
dezbaterea acesteia se va face 
în şedinţa comună a celor 
două Camere. 

Alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(4) În cazul în care Preşedintele 
României cere reexaminarea 
legii adoptate potrivit alineatului 
(3), dezbaterile şi votul se vor 
face de către Parlament, într-o 
singură lectură, pe articolele 
sesizate, urmate de votul final 
pe întreaga lege” 
 

 
 
 
 
(4) Se elimină. 

Autor: Grup UDMR 
 
 

 

1. Se doreşte un 
Parlament bicameral. 
2. Se respinge întrcât se 
doreşte menţinerea unui 
Parlament unicameral, 
denumit Parlament. 

75.         
 
 
 
(4) În cazul în care 
Preşedintele României cere 
reexaminarea legii adoptate 
potrivit alineatului (3), 

Alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(4) În cazul în care Preşedintele 
României cere reexaminarea 
legii adoptate potrivit alineatului 
(3), dezbaterile şi votul se vor 

Alineatul (4) al articolului 
114 se abrogă. 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

1. Se propune abrogarea 
textului întrucât se 
doreşte un Parlament 
unicameral.  
2. Se respinge întrucât 
amendamentul este 
construit în spiritul 
Parlamentului unicameral  
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
dezbaterea acesteia se va face 
în şedinţa comună a celor 
două Camere. 

face de către Parlament, într-o 
singură lectură, pe articolele 
sesizate, urmate de votul final 
pe întreaga lege” 
 

76.  Delegarea 
legislativă 

Art. 115:       (1) 
Parlamentul poate 
adopta o lege 
specială de 
abilitare a 
Guvernului pentru 
a emite ordonanţe 
în domenii care nu 
fac obiectul legilor 
organice. 

   

 ..................    
        (4) Guvernul poate 

adopta ordonanţe de 
urgenţă numai în situaţii 
extraordinare a căror 
reglementare nu poate fi 
amânată, având obligaţia de 
a motiva urgenţa în 
cuprinsul acestora. 
……………… 
 

 Alineatele (4) şi (6) ale 
articolului 115 se abrogă. 

 
Autor: Grup UDMR 

 
 

1. Se doreşte abrogarea 
reglementării referitoare 
la adoptarea de către 
Guvern a ordonanţelor de 
urgenţă. 
2. Prin vot s-a respins 
amendamentul de 
abrogare. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
        (6)Ordonanţele de 

urgenţă nu pot fi adoptate 
în domeniul legilor 
constituţionale, nu pot 
afecta regimul instituţiilor 
fundamentale ale statului, 
drepturile, libertăţile şi 
îndatoririle prevăzute de 
Constituţie, drepturile 
electorale şi nu pot viza 
măsuri de trecere silită a 
unor bunuri în proprietate 
publică. 

   

77.         
 
 
 
 
 
 (5) Ordonanţa de urgenţă 
intră în vigoare numai după 
depunerea sa spre dezbatere 
în procedură de urgenţă la 
Camera competentă să fie 
sesizată şi după publicarea ei 
în Monitorul Oficial al 

46. Alineatul (5) al 
articolului 115 se modifică 
astfel: 
Alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,(5) Ordonanţa de urgenţă intră 
în vigoare numai după depunerea 
sa spre dezbatere la Parlament şi 
după publicarea ei în Monitorul 
Oficial al României. 
Parlamentul, dacă nu se află în 
sesiune, se convoacă în mod 

46. Alineatul (5) al 
articolului 115 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 (5) Ordonanţa de urgenţă 
intră în vigoare numai după 
depunerea sa spre dezbatere 
în procedură de urgenţă la 
Camera Deputaţilor şi după 
publicarea ei în Monitorul 
Oficial al României. Camera, 

1. Amendamentul este de 
corelare cu un Parlament 
unicameral numit 
Camera Deputaţilor 
2. S-a respins pentru 
corelare cu 
amendamentele vizand 
un Parlament unicameral, 
numit Parlament şi 
pentru eliminarea 
prevederilor ce statuau 
adoptarea tacită. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
României. Camerele, dacă nu 
se află în sesiune, se 
convoacă în mod obligatoriu 
în 5 zile de la depunere sau, 
după caz, de la trimitere. 
Dacă în termen de cel mult 
30 de zile de la depunere, 
Camera sesizată nu se 
pronunţă asupra 
ordonanţei, aceasta este 
considerată adoptată şi se 
trimite celeilalte Camere 
care decide de asemenea în 
procedură de urgenţă. 
Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura 
legii organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la 
articolul 76 alineatul (1). 

obligatoriu în 5 zile de la 
depunere. Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura legii 
organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la articolul 
76 alineatul (1)." 
 

 

dacă nu se află în sesiune, se 
convoacă în mod obligatoriu 
în 5 zile de la depunere sau, 
după caz, de la trimitere. 
Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura 
legii organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la 
articolul 76 alineatul (1). 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

78.         
 
 
 
 
 (5) Ordonanţa de urgenţă 
intră în vigoare numai după 

46. Alineatul (5) al 
articolului 115 se modifică 
astfel: 
Alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
,,(5) Ordonanţa de urgenţă intră 
în vigoare numai după depunerea 

 
 
 
 
 
(5) Se elimină.  

Autor: Grup UDMR 

1. Amendamentul a vizat 
menţinerea unui 
Parlament bicameral. 
2. S-a respins pentru 
corelare cu 
amendamentele care 
vizează un Parlament 
unicameral.  
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
depunerea sa spre dezbatere 
în procedură de urgenţă la 
Camera competentă să fie 
sesizată şi după publicarea ei 
în Monitorul Oficial al 
României. Camerele, dacă nu 
se află în sesiune, se 
convoacă în mod obligatoriu 
în 5 zile de la depunere sau, 
după caz, de la trimitere. 
Dacă în termen de cel mult 
30 de zile de la depunere, 
Camera sesizată nu se 
pronunţă asupra 
ordonanţei, aceasta este 
considerată adoptată şi se 
trimite celeilalte Camere 
care decide de asemenea în 
procedură de urgenţă. 
Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura 
legii organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la 
articolul 76 alineatul (1). 
 
 

sa spre dezbatere la Parlament şi 
după publicarea ei în Monitorul 
Oficial al României. 
Parlamentul, dacă nu se află în 
sesiune, se convoacă în mod 
obligatoriu în 5 zile de la 
depunere. Ordonanţa de urgenţă 
cuprinzând norme de natura legii 
organice se aprobă cu 
majoritatea prevăzută la articolul 
76 alineatul (1)." 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
79.   

 
Principii 
de bază 

 
 
Art. 120:        (1) 
Administraţia 
publică din unităţile 
administrativ-
teritoriale se 
întemeiază pe 
principiile 
descentralizării, 
autonomiei locale şi 
deconcentrării 
serviciilor publice. 
 

  Alineatul (1) al articolului 
120 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
Art. 120 (1) Administraţia 
publică din unităţile 
administrativ-teritoriale se 
întemeiază pe principiile 
descentralizării, autonomiei 
locale, subsidiarităţii şi 
deconcentrării serviciilor 
publice.   
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 

1. S-a dorit ca 
administraţia publică din 
unităţile administrativ-
teritoriale să se 
întemeieze şi pe 
principiul subsidiarităţii. 
2. Prin vot amendamentul 
a fost respins, s-a 
menţinut textul în 
vigoare al art. 120. 

80.       Articolul 121 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Autorită
ţi 
comunal
e şi 
orăşeneş
ti 

Art. 121:        (1) 
Autorităţile 
administraţiei 
publice, prin care se 
realizează 
autonomia locală în 
comune şi în oraşe, 

 Art. 121 (1) Autorităţile 
administraţiei publice prin 
care se realizează autonomia 
locală în comune, oraşe şi 
judeţe sunt consiliile locale, 
primarii, şi preşedinţii 
consiliilor judeţene aleşi, în 

1. Amendamentul a dorit 
sa statueze că inclusiv în 
judeţe autorităţile 
administraţiei publice 
prin care se realizează 
autonomia locală să fie şi 
preşedinţii consiliilor 
judeţene. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
sunt consiliile locale 
alese şi primarii 
aleşi, în condiţiile 
legii.  

condiţiile legii. 
Autor: Grup UDMR 

 
 

2. Prin vot amendamentul 
a fost respins. 

       (2)Consiliile locale şi 
primarii funcţionează, în 
condiţiile legii, ca autorităţi 
administrative autonome şi 
rezolvă treburile publice din 
comune şi din oraşe. 
 

 (2) Consiliile locale, primarii 
şi preşedinţii consiliilor 
judeţene funcţionează în 
condiţiile legii, ca autorităţi 
administrative autonome şi 
rezolvă treburile publice din 
comune, oraşe şi judeţe. 
 

Autor: Grup UDMR 
 

1. Amendamentul 
propune ca şi preşedinţii 
consiliilor judeţene să 
funcţioneze ca autorităţi 
administrative autonome 
care să rezolve trebuirle 
publice inclusiv în judeţe. 
2. Prin vot s-a respins 
amenddamentul. 

       (3) Autorităţile 
prevăzute la alineatul (1) se 
pot constitui şi în 
subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale 
municipiilor. 

 (3)  Unor regiuni geografice 
se poate acorda statut 
special prin lege organică. 
 

Autor: Grup UDMR 

1. Se doreşte ca unor 
regiuni geografice să li se 
acorde statut special, prin 
lege organică. 
2. Prin vot s-a respins 
amendamentul, 
menţinându-se textul în 
vigoare. 

81.     Articolul 123 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 

 

 Prefectul Art. 123:        (1) 
Guvernul 

 Art. 123.- Legalitatea 
actelor autorităţilor 

La articolul 123 – se 
propune eliminarea. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
numeşte un 
prefect în fiecare 
judeţ şi în 
municipiul 
Bucureşti. 
 

administraţiei publice locale 
vor fi verificate de către 
instanţele de contencios 
administrativ în baza unor 
contestaţii, în condiţiile 
legii. 

 
Autor: Grup UDMR 

(Instituţia prefectul) 
1. Amendamentul 
vizează ca prin 
prevederile Constituţiei 
să se stabilească ca 
legalitatea actelor 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale să fie verificate de 
către instanţele de 
contencios administrativ, 
în baza unei contestaţii, 
în condiţiile legii. 
2. Prin vot, membrii 
comisiei au respins 
amendamentul, 
menţinând textul art. 123 
alin. (1) în vigoare. 

        (2) Prefectul este 
reprezentantul Guvernului 
pe plan local şi conduce 
serviciile publice 
deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei 
publice centrale din 
unităţile administrativ-
teritoriale. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
        (3) Atribuţiile 

prefectului se stabilesc prin 
lege organică. 

   

        (4) Între prefecţi, pe de 
o parte, consiliile locale şi 
primari, precum şi consiliile 
judeţene şi preşedinţii 
acestora, pe de altă parte, 
nu există raporturi de 
subordonare. 

   

       (5) Prefectul poate 
ataca, în faţa instanţei de 
contencios administrativ, un 
act al consiliului judeţean, 
al celui local sau al 
primarului, în cazul în care 
consideră actul ilegal. Actul 
atacat este suspendat de 
drept. 

   

82.   
 
 
SECŢIUNEA 2: Ministerul 
Public 
 

 SECŢIUNEA 2 se modiciă 
şi va avea următorul 
cuprins:  
SECŢIUNEA 2: 
Procuratura  

Autor: Grup UDMR 
 

1. Amendamentul doreşte 
schimbarea denumirii 
Ministerului Public cu 
Procuratura.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
menţinând denumirea 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 
 

instituţiei din articolul în 
vigoare. 

83.     Articolul 131 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

 Rolul 
Minister
ului 
Public 

Art. 131:       (1) 
În activitatea 
judiciară, 
Ministerul Public 
reprezintă 
interesele generale 
ale societăţii şi 
apără ordinea de 
drept, precum şi 
drepturile şi 
libertăţile 
cetăţenilor. 

 Art. 131 (1) În activitatea 
judiciară, Procuratura 
reprezintă interesele generale 
ale societăţii şi apără ordinea 
de drept, precum şi drepturile 
şi libertăţile cetăţenilor. 
 

Autor: Grup UDMR 
 

1. Amendamentul doreşte 
schimbarea denumirii 
Ministerului Public cu 
Procuratura.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
menţinând denumirea 
instituţiei din articolul în 
vigoare. 
 

        (2) Ministerul Public îşi 
exercită atribuţiile prin 
procurori constituiţi în 
parchete, în condiţiile legii. 
 

 (2) Procuratura îşi 
exercită atribuţiile prin 
procurori constituiţi în 
parchete, în condiţiile legii. 

Autor: Grup UDMR 
 

1. Amendamentul doreşte 
schimbarea denumirii 
Ministerului Public cu 
Procuratura.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul 
menţinând denumirea 
instituţiei din articolul în 
vigoare. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
       (3) Parchetele 

funcţionează pe lângă 
instanţele de judecată, conduc 
şi supraveghează activitatea 
de cercetare penală a poliţiei 
judiciare, în condiţiile legii. 
 

 (3) Parchetele funcţionează 
pe lângă instanţele de 
judecată, conduc şi 
supraveghează activitatea de 
cercetare penală a poliţiei 
judiciare, în condiţiile legii. 

Autor: Grup UDMR 
 

 

84.  Rolul şi 
structura 
       

Art. 133.-  (1) 
Consiliul Superior 
al Magistraturii este 
garantul 
independenţei 
justiţiei. 

50. Alineatele (2), (3), (4), (5) 
şi (6) ale articolului 133 se 
modifică astfel: 
 

50. La articolul 133 
alineatul (2), literele a) şi b) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
 

 

         
 
a) 14 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Senat; aceştia fac 
parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una 
pentru procurori; prima secţie 
este compusă din 9 
judecători, iar cea de-a doua 
din 5 procurori; 
 

Litera a) a alineatului (2) va 
avea următorul cuprins: 
,,a) 10 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Parlament; aceştia 
fac parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una pentru 
procurori; prima secţie este 
compusă din 5 judecători, iar 
cea de-a doua din 5 procurori;"  
 

 

a) 14 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Camera 
Deputaţilor; aceştia fac parte 
din două secţii, una pentru 
judecători şi una pentru 
procurori; prima secţie este 
compusă din 9 judecători, iar 
cea de-a doua din 5 procurori;

  
Autor: deputat Eugen 

Nicolicea – PROGRESIST 

1. Amendamentul 
propune un Parlament 
unicameral numit 
Camera Deputaţilor. 
2. Amendamentul a fost 
respins prin vot, de 
membrii Comisiei, pentru 
corelare cu un Parlament 
unicameral numit 
Parlament. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
         

 
 
b) 2 reprezentanţi ai 
societăţii civile, specialişti în 
domeniul dreptului, care se 
bucură de înaltă reputaţie 
profesională şi morală, aleşi 
de Senat; aceştia participă 
numai la lucrările în plen; 
 

Litera b) a alineatului (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
,,b) 6 reprezentanţi ai societăţii 
civile, care se bucură de înaltă 
reputaţie profesională şi morală: 
3 numiţi de Parlament şi 3 de 
către Preşedintele României;" 
 
 

 

 
 
 
b) 2 reprezentanţi ai societăţii 
civile, specialişti în domeniul 
dreptului, care se bucură de 
înaltă reputaţie profesională şi 
morală, aleşi de Camera 
Deputaţilor; aceştia participă 
numai la lucrările în plen;  

 
Autor: deputat Eugen 

Nicolicea – PROGRESIST 
 

1. Amendamentul 
propune un Parlament 
unicameral numit 
Camera Deputaţilor. 
2. Amendamentul a fost 
respins prin vot, de 
membrii Comisiei, pentru 
corelare cu un Parlament 
unicameral numit 
Parlament 

85.  Rolul şi 
structura 
       

Art. 133.-  (1) 
Consiliul Superior 
al Magistraturii este 
garantul 
independenţei 
justiţiei. 
 

50. Alineatele (2), (3), (4), (5) 
şi (6) ale articolului 133 se 
modifică astfel: 
 

  

        (2) Consiliul Superior al 
Magistraturii este alcătuit din 
19 membri, din care: 

   

         
 

Litera a) a alineatului (2) va 
avea următorul cuprins: 

(2) – Se elimină.  
Autor: Grup UDMR 

1. Amendamentul de 
eliminare a propunerilor 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 
a) 14 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Senat; aceştia fac 
parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una 
pentru procurori; prima secţie 
este compusă din 9 
judecători, iar cea de-a doua 
din 5 procurori; 
 

 
,,a) 10 sunt aleşi în adunările 
generale ale magistraţilor şi 
validaţi de Parlament; aceştia 
fac parte din două secţii, una 
pentru judecători şi una pentru 
procurori; prima secţie este 
compusă din 5 judecători, iar 
cea de-a doua din 5 procurori;"  
 

 

 
 

din proiectul de lege 
doreşte menţinerea 
textului în vigoare. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare modificând 
numărul membrilor în 
cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

         
 
 
b) 2 reprezentanţi ai 
societăţii civile, specialişti în 
domeniul dreptului, care se 
bucură de înaltă reputaţie 
profesională şi morală, aleşi 
de Senat; aceştia participă 
numai la lucrările în plen; 
 

Litera b) a alineatului (2) va 
avea următorul cuprins: 
 
,,b) 6 reprezentanţi ai societăţii 
civile, care se bucură de înaltă 
reputaţie profesională şi morală: 
3 numiţi de Parlament şi 3 de 
către Preşedintele României;" 
 
 

 

 
 
 
b) Se elimină    
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 
 

1. Amendamentul de 
eliminare a propunerilor 
din proiectul de lege 
doreşte menţinerea 
textului în vigoare. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare modificând 
numărul membrilor în 
cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii 

        
 
 
  (3) Preşedintele Consiliului 

Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) Preşedintele Consiliului 

 
 
 
(3) Se elimină. 

1. Amendamentul de 
eliminare a propunerilor 
din proiectul de lege 
doreşte menţinerea 
textului în vigoare. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Superior al Magistraturii este 
ales pentru un mandat de un 
an, ce nu poate fi reînnoit, 
dintre magistraţii prevăzuţi 
la alineatul (2) litera a). 
 

Superior al Magistraturii este 
ales dintre membrii prevăzuţi 
la alineatul (2) literele a) şi b), 
pentru un mandat de un an, ce 
poate fi înnoit o singură dată. 
Mandatul acestuia nu poate fi 
prelungit."  
 
 

  
Autor: Grup UDMR 

 

2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare modificând 
numărul membrilor în 
cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii 

        
 
 
(4) Durata mandatului 
membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii este 
de 6 ani. 
 
 

Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(4) Durata mandatului 
membrilor Consiliului Superior 
al Magistraturii este de 6 ani şi 
nu poate fi prelungit sau 
înnoit." 
 

(4) Se elimină.   
Autor: Grup UDMR 

 
 

1. Amendamentul 
propune eliminarea 
textului referitor la 
stabilirea duratei 
mandatului membrilor 
Consiliului Superior al 
Magistraturii la 6 ani, 
fără posibilitatea 
prelungirii sau înnoirii 
acestuia.  
2. Prin vot, 
amendamentul de 
eliminare a fost respins. 

        
 
  (5) Hotărârile Consiliului 
Superior al Magistraturii se 
iau prin vot secret. 

Alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Hotărârile Consiliului 
Superior al Magistraturii nu pot 
fi luate prin vot secret şi se 
motivează."  

(5) Se elimină. 
  
Autor: Grup UDMR 

 

1. Amendamentul 
propune eliminarea 
reglementării propuse 
prin proiect care 
statuează că hotărârile 
Consiliului Superior al 
Magistraturii nu pot fi 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 
 

luate prin vot secret şi se 
motivează. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare a textului 
propus prin proiectul de 
lege. 

   (6) Preşedintele României 
prezidează lucrările 
Consiliului Superior al 
Magistraturii la care 
participă. 
 

Alineatul (6) se abrogă. 
 

 

(6) Se elimină.  
Autor: Grup UDMR 

 
 

1. Amendamentul doreşte 
eliminarea abrogării 
prevederii conform căreia 
Preşedintele României 
prezidează lucrările 
Consiliului Superior al 
Magistraturii.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare a abrogării, 
Preşdintele României 
nemaiprezidind lucrările 
Consiliului Superior al 
Magistraturii  la care 
participă. 

86.  Bugetul 
public 
naţional 

Art. 138:      (1) 
Bugetul public 
naţional cuprinde 
bugetul de stat, 
bugetul 

51. Articolul 138 se modifică 
şi se completează astfel: 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
asigurărilor 
sociale de stat şi 
bugetele locale ale 
comunelor, ale 
oraşelor şi ale 
judeţelor. 

        
 
 
(2) Guvernul elaborează 
anual proiectul bugetului de 
stat şi pe cel al asigurărilor 
sociale de stat, pe care le 
supune, separat, aprobării 
Parlamentului. 

Alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Guvernul elaborează anual 
proiectul bugetului de stat şi pe 
cel al asigurărilor sociale de stat, 
pe care le transmite instituţiilor 
Uniunii Europene, după 
informarea prealabilă a 
Parlamentului asupra 
conţinutului acestora." 
 

 

 
 
 
 
 

(2) Se elimină   
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 
 

1. Se doreşte 
eliminarea 
amendamentului din 
proiectul de lege care 
precizează că Guvernul 
elaborează anual 
proiectul bugetului de 
stat şi pe cel al 
asigurărilor sociale de 
stat pe care le transmite 
instituţiilor Uniunii 
Europene, după 
informarea prealabilă  a 
Parlamentului asupra 
conţinutului acestora. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare a textului din 
proiectul de lege.  

87.   52. După articolul 138 se 
introduce un nou articol, 1381, 
cu următorul cuprins: 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Denumirea articolului va fi: 
 

   „Politica financiară" 
Cuprinsul articolului va fi: 
„Articolul 1381 

(1)  Statul trebuie să evite 
deficitul bugetar excesiv. 
Deficitul bugetar nu poate fi 
mai mare de 3% din produsul 
intern brut, iar datoria publică 
nu poate depăşi 60% din 
produsul intern brut. 
 

Art. 1381 – Se elimină. 
 

Autor: Grup UDMR 
 

1.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare a art. 1381, 
referitor la Politica 
financiară. 

  (2) Împrumuturile externe pot 
fi contractate numai în 
domeniul investiţiilor. 
 

  

  (3) În cazul producerii unei 
catastrofe naturale sau ivirii 
unor situaţii excepţionale cu 
impact negativ semnificativ 
asupra finanţelor publice, 
valorile maxime prevăzute la 
alineatul (1) pot fi depăşite, cu 
acordul majorităţii membrilor 
Parlamentului, numai dacă 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
depăşirea poate fi compensată 
în maximum trei ani. 

 
  (4) Prin derogare de la 

dispoziţiile alineatului (2), 
pentru prevenirea 
consecinţelor unei calamităţi 
naturale sau ale unui dezastru 
deosebit de grav, cu acordul 
majorităţii membrilor 
Parlamentului, pot fi 
contractate şi alte 
împrumuturi externe." 
 

  

88.  Curtea de 
Conturi 

Art. 140:       (1) 
Curtea de Conturi 
exercită controlul 
asupra modului de 
formare, de 
administrare şi de 
întrebuinţare a 
resurselor 
financiare ale 
statului şi ale 
sectorului public. 
În condiţiile legii 

53. Alineatul (3) al 
articolului 140 se modifică 
astfel: 
 

53. Alineatul (3) al 
articolului 140 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
organice, litigiile 
rezultate din 
activitatea Curţii 
de Conturi se 
soluţionează de 
instanţele 
judecătoreşti 
specializate. 
….. 
 

       
 
 
 
  (3) La cererea Camerei 
Deputaţilor sau a Senatului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a 
resurselor publice şi 
raportează despre cele 
constatate. 

Alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
,,(3) La cererea Parlamentului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a resurselor 
publice şi raportează despre cele 
constatate." 
 
 

(3) La cererea Camerei 
Deputaţilor, Curtea de 
Conturi controlează modul de 
gestionare a resurselor 
publice şi raportează despre 
cele constatate.  

  
Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

1. Amendamentul este de 
corelare cu un Parlament 
unicameral, numit 
Camera Deputaţilor. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul, 
menţinându-se corelarea 
cu amendamentele care 
vizează un Parlament 
unicameral, numit 
Parlament.  

89.  Curtea de 
Conturi 

Art. 140:       (1) 
Curtea de Conturi 
exercită controlul 
asupra modului de 
formare, de 

53. Alineatul (3) al 
articolului 140 se modifică 
astfel: 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
administrare şi de 
întrebuinţare a 
resurselor 
financiare ale 
statului şi ale 
sectorului public. 
În condiţiile legii 
organice, litigiile 
rezultate din 
activitatea Curţii 
de Conturi se 
soluţionează de 
instanţele 
judecătoreşti 
specializate. 
 

       (2) Curtea de Conturi 
prezintă anual Parlamentului 
un raport asupra conturilor de 
gestiune ale bugetului public 
naţional din exerciţiul bugetar 
expirat, cuprinzând şi 
neregulile constatate. 

   

       
 
 

Alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 

 
 
 

1.  
2.Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 
  (3) La cererea Camerei 
Deputaţilor sau a Senatului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a 
resurselor publice şi 
raportează despre cele 
constatate. 

 
,,(3) La cererea Parlamentului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a resurselor 
publice şi raportează despre cele 
constatate." 
 
 

 
(3) Se elimină. 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 
 

amendamentul de 
eliminare al alin. (3), se 
corelează cu textele ce 
propun un Parlament 
unicameral. 

90.  Structura Art. 142:       (1) 
Curtea 
Constituţională 
este garantul 
supremaţiei 
Constituţiei. 
................... 

   

       
 
 
 
 
 
      (3) Trei judecători sunt 
numiţi de Camera 
Deputaţilor, trei de Senat şi 
trei de Preşedintele României.
 

54. Alineatul (3) al 
articolului 142 se modifică 
astfel: 
Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,(3) Şase judecători sunt numiţi 
de Parlament şi trei de 
Preşedintele României." 

 
 

54. Alineatul (3) al 
articolului 142 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 

(3) Şase judecători sunt 
numiţi de Camera 
Deputaţilor, şi trei de 
Preşedintele României.  

 
 
 
 
 
 
1. Amendament de 
corelare cu soluţia unui 
Parlament unicameral 
numit Camera  
Deputaţilor.  
2. Prin vot, membrii 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
  

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

Comisiei au respins 
amendamentul şi au 
corelat textul cu soluţia 
unui Parlament 
unicameral numit 
Parlament. 

91. A       
 
 
 
 
 
      (3) Trei judecători sunt 
numiţi de Camera 
Deputaţilor, trei de Senat şi 
trei de Preşedintele României.
 

54. Alineatul (3) al 
articolului 142 se modifică 
astfel: 
Alineatul (3) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,(3) Şase judecători sunt numiţi 
de Parlament şi trei de 
Preşedintele României." 

 
 

54. Alineatul (3) al 
articolului 142 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 
 
(3) Se elimină. 
  

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 

1. 
2.Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
propunerea de eliminare 
a textului din proiectul de 
lege. 

92.    55. Literele a), b), c), e) şi h) 
ale articolului 146 se modifică 
astfel: 
Litera a) va avea următorul 
cuprins: 

55. La articolul 146, literele 
a)-c), e) şi h) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 

 

 Atribuţii 
 

Art. 146:   Curtea 
Constituţională are 
următoarele 
atribuţii:      
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
     a) se pronunţă asupra 

constituţionalităţii legilor, 
înainte de promulgarea 
acestora, la sesizarea 
Preşedintelui României, a 
unuia dintre preşedinţii celor 
două Camere, a Guvernului, a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Avocatului 
Poporului, a unui număr de 
cel puţin 50 de deputaţi sau 
de cel puţin 25 de senatori, 
precum şi, din oficiu, asupra 
iniţiativelor de revizuire a 
Constituţiei; 

,,a) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii legilor, înainte 
de promulgarea acestora, la 
sesizarea Preşedintelui 
României, a preşedintelui 
Parlamentului, a Guvernului, a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Avocatului Poporului, 
a unui număr de cel puţin 40 de 
parlamentari precum şi, din 
oficiu, asupra iniţiativelor de 
revizuire a Constituţiei;"  
 

 

. a) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii legilor, 
înainte de promulgarea 
acestora, la sesizarea 
Preşedintelui României, a 
preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, a Guvernului, a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, a Avocatului 
Poporului, a unui număr de 
cel puţin 50 de deputaţi, 
precum şi, din oficiu, asupra 
iniţiativelor de revizuire a 
Constituţiei;  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

 1. Amendament de 
corelare cu soluţia unui 
Parlament unicameral 
numit Camera  
Deputaţilor.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul şi au 
corelat textul cu soluţia 
unui Parlament 
unicameral numit 
Parlament 

      
 
  b) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii tratatelor 
sau altor acorduri 
internaţionale, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a unui 

Litera b) va avea următorul 
cuprins: 
,,b) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii tratatelor sau 
altor acorduri internaţionale, la 
sesizarea preşedintelui 
Parlamentului sau a unui număr 
de cel puţin 40 de 

 
 
b) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii tratatelor 
sau altor acorduri 
internaţionale, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii celor 
două Camere, a unui număr 

 
 
1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul şi au 
menţinut soluţia unui 
Parlament unicameral. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
număr de cel puţin 50 de 
deputaţi sau de cel puţin 25 
de senatori; 
 

parlamentari;" 
 

 

de cel puţin 50 de deputaţi; 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 
 

        
 
 c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentelor 
Parlamentului, la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii celor 
două Camere, a unui grup 
parlamentar sau a unui număr 
de cel puţin 50 de deputaţi 
sau de cel puţin 25 de 
senatori; 

Litera c) va avea următorul 
cuprins: 
,,c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentului Parlamentului, la 
sesizarea preşedintelui 
Parlamentului, a unui grup 
parlamentar sau a unui număr de 
cel puţin 40 de parlamentari;" 
 

 

 
c) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii 
regulamentului 
Parlamentului, la sesizarea a 
preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, a unui grup 
parlamentar sau a unui număr 
de cel puţin 50 de deputaţi;  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

 1. Amendament de 
corelare cu soluţia unui 
Parlament unicameral 
numit Camera  
Deputaţilor.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul şi au 
corelat textul cu soluţia 
unui Parlament 
unicameral numit 
Parlament. 

        d) hotărăşte asupra 
excepţiilor de 
neconstituţionalitate privind 
legile şi ordonanţele, ridicate 
în faţa instanţelor 
judecătoreşti sau de arbitraj 
comercial; excepţia de 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
neconstituţionalitate poate fi 
ridicată şi direct de Avocatul 
Poporului;  

         
 
 
e) soluţionează conflictele 
juridice de natură 
constituţională dintre 
autorităţile publice, la cererea 
Preşedintelui României, a 
unuia dintre preşedinţii 
celor două Camere, a 
primului-ministru sau a 
preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii; 

Litera e) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,e) soluţionează conflictele 
juridice de natură constituţională 
dintre autorităţile publice, la 
cererea Preşedintelui României, 
a preşedintelui Parlamentului, 
a primului-ministru sau a 
preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii;" 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
e) soluţionează conflictele 
juridice de natură 
constituţională dintre 
autorităţile publice, la cererea 
Preşedintelui României, a 
preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, a primului-
ministru sau a preşedintelui 
Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 
 
 

 
 
 
1. Amendament de 
corelare cu soluţia unui 
Parlament unicameral 
numit Camera  
Deputaţilor.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul şi au 
corelat textul cu soluţia 
unui Parlament 
unicameral numit 
Parlament 

93.    55. Literele a), b), c), e) şi h) 
ale articolului 146 se modifică 
astfel: 
Litera b) va avea următorul 

 
 
 
 

1. 
2.Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
cuprins: 
,,b) se pronunţă asupra 
constituţionalităţii tratatelor sau 
altor acorduri internaţionale, la 
sesizarea preşedintelui 
Parlamentului sau a unui număr 
de cel puţin 40 de 
parlamentari;" 
 

……………. 

 
b) Se elimină. 
  
Autor: Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 

eliminare a lit. b) a art. 
146. 

   Litera e) va avea următorul 
cuprins: 
 
,,e) soluţionează conflictele 
juridice de natură constituţională 
dintre autorităţile publice, la 
cererea Preşedintelui României, 
a preşedintelui Parlamentului, 
a primului-ministru sau a 
preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii;" 

 
 
 
e) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
 

1.  
2.Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamenul de 
eliminare a lit. e) a art. 
146. 

94.    56. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 147 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 Deciziile 

Curţii 
Constitu-
ţionale 

Art. 147:        (1) 
Dispoziţiile din 
legile şi 
ordonanţele în 
vigoare, precum şi 
cele din 
regulamente, 
constatate ca fiind 
neconstituţionale, 
îşi încetează 
efectele juridice la 
45 de zile de la 
publicarea deciziei 
Curţii 
Constituţionale 
dacă, în acest 
interval, 
Parlamentul sau 
Guvernul, după 
caz, nu pun de 
acord prevederile 
neconstituţionale 
cu dispoziţiile 
Constituţiei. Pe 
durata acestui 
termen, 

 ,,(1) Dispoziţiile din 
legile şi ordonanţele 
în vigoare, precum şi 
cele din 
Regulamentul 
Parlamentului, 
constatate ca fiind 
neconstituţionale, îşi 
îm sază efectele 
juridice la 45 de zile 
de la publicarea 
deciziei Curţii 
Constituţionale dacă, 
în acest interval, 
Parlamentul sau 
Guvernul, după caz, 
nu pun de acord 
prevederile 
neconstituţionale cu 
dispoziţiile 
Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate 
ca fiind 
neconstituţionale sunt 
suspendate de drept." 

Art. 147.- alin. (1)  Se 
elimină.  

Autor: Grup UDMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare a alin. (1) al 
art. 147. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
dispoziţiile 
constatate ca fiind 
neconstituţionale 
sunt suspendate de 
drept. 
 

 
 

       
 
 (2) În cazurile de 
neconstituţionalitate care 
privesc legile, înainte de 
promulgarea acestora, 
Parlamentul este obligat să 
reexamineze dispoziţiile 
respective pentru punerea lor 
de acord cu decizia Curţii 
Constituţionale.  

Alineatul (2) va avea următorul 
cuprins: 
„(2) În cazurile de 
neconstituţionalitate care privesc 
legile, înainte de promulgarea 
acestora, Parlamentul este 
obligat să reexamineze 
dispoziţiile respective pentru 
punerea lor de acord cu decizia 
Curţii Constituţionale.  
Prevederile articolului 76 
alineatul (4) se aplică în mod 
corespunzător." 
 

 

 
 

(2) Se elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul de 
eliminare a alin. (1) al 
art. 147. 

       (3) În cazul în care 
constituţionalitatea tratatului 
sau acordului internaţional a 
fost constatată potrivit 
articolului 146 litera b), 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
acesta nu poate face obiectul 
unei excepţii de 
neconstituţionalitate. Tratatul 
sau acordul internaţional 
constatat ca fiind 
neconstituţional nu poate fi 
ratificat. 

        (4)Deciziile Curţii 
Constituţionale se publică în 
Monitorul Oficial al 
României. De la data 
publicării, deciziile sunt 
general obligatorii şi au 
putere numai pentru viitor. 

   

95.  TITLUL VI: Integrarea 
euroatlantică 

   

96.    57. Articolul 148 se modifică 
şi se completează astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

Alineatul (1) al articolului 
148 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

 

 Integrarea 
în 
Uniunea 
Europeană 

Art. 148:         (1) 
Aderarea 
României la 
tratatele 
constitutive ale 
Uniunii 

 ,,(1) România 
este stat membru 
al Uniunii 
Europene şi 
exercită în comun 
cu celelalte state 

Integrarea în 
Uniunea 
Europeană 

Art. 148.- (1) 
Aderarea 
României la 
tratatele 
constitutive ale 
Uniunii 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Europene, în 
scopul 
transferării unor 
atribuţii către 
instituţiile 
comunitare, 
precum şi al 
exercitării în 
comun cu celelalte 
state membre a 
competenţelor 
prevăzute în 
aceste tratate, se 
face prin lege 
adoptată în 
şedinţa comună a 
Camerei 
Deputaţilor şi 
Senatului, cu o 
majoritate de 
două treimi din 
numărul 
deputaţilor şi 
senatorilor. 

membre 
competenţele 
stabilite de 
tratatele 
Uniunii." 
 

 

Europene, în 
scopul 
transferării unor 
atribuţii către 
instituţiile 
comunitare, 
precum şi al 
exercitării în 
comun cu 
celelalte state 
membre a 
competenţelor 
prevăzute în 
aceste tratate, se 
face prin lege 
adoptată în 
şedinţa Camerei 
Deputaţilor, cu o 
majoritate de 
două treimi din 
numărul 
deputaţilor.  

Autor: deputat 
Eugen Nicolicea – 

PROGRESIST 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
97.    58. Articolul 149 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
 

  

 Aderarea la 
Tratatul 
Atlanticului 
de Nord 
 

Art. 149: 
Aderarea 
României la 
Tratatul 
Atlanticului de 
Nord se face 
prin lege 
adoptată în 
şedinţa comună 
a Camerei 
Deputaţilor şi 
Senatului, cu o 
majoritate de 
două treimi din 
numărul 
deputaţilor şi 
senatorilor. 
 

„Participarea 
la Tratatul 
Atlanticului 
de Nord" 
 

„Art.- 149 
România este 
parte la Tratatul 
Atlanticului de 
Nord. Obligaţiile 
care decurg din 
această calitate a 
României vor fi 
aduse la 
îndeplinire de 
către Parlament, 
Preşedintele 
României şi 
Guvern." 
 

 

Art. 149.- Se abrogă.  
Autor: deputat Eugen 

Nicolicea – PROGRESIST 
 

 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 

98.    59. Alineatul (1) al 
articolului 150 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
 Iniţiativa 

revizuirii 
Art. 150:       (1) 
Revizuirea 
Constituţiei 
poate fi iniţiată 
de Preşedintele 
României la 
propunerea 
Guvernului, de 
cel puţin o 
pătrime din 
numărul 
deputaţilor sau 
al senatorilor, 
precum şi de cel 
puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. 
 

 ,,(1) Revizuirea 
Constituţiei poate fi 
iniţiată de 
Preşedintele 
României la 
propunerea 
Guvernului, de cel 
puţin o pătrime din 
numărul 
parlamentarilor, 
precum şi de cel 
puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept de 
vot." 
 
 

(1) Se elimină. 
  

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale 
  
 

 
 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 

99.    59. Alineatul (1) al 
articolului 150 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 

59. Alineatul (1) al 
articolului 150 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 

 Iniţiativa 
revizuirii 

Art. 150:       (1) 
Revizuirea 
Constituţiei 

 ,,(1) Revizuirea 
Constituţiei poate fi 
iniţiată de 

 (1) Revizuirea Constituţiei 
poate fi iniţiată de 
Preşedintele României la 

1. Pentru corelare cu un 
Parlamentu unicameral, 
numit Camera 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
poate fi iniţiată 
de Preşedintele 
României la 
propunerea 
Guvernului, de 
cel puţin o 
pătrime din 
numărul 
deputaţilor sau 
al senatorilor, 
precum şi de cel 
puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept 
de vot. 

Preşedintele 
României la 
propunerea 
Guvernului, de cel 
puţin o pătrime din 
numărul 
parlamentarilor, 
precum şi de cel 
puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept de 
vot." 
 
 

propunerea Guvernului, de 
cel puţin o pătrime din 
numărul deputaţilor, precum 
şi de cel puţin 500.000 de 
cetăţeni cu drept de vot. 
 

Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

 

Deputaţilor. 
2. Pentru corelare cu 
amendamentele care 
reglementează un 
Parlament unicameral, 
numit Parlament, 
membrii Comisiei au 
respins amendamentul. 

100.   60. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 151 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

60. Alineatul (1) al 
articolului 151 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

 

101. Procedura 
de 
revizuire 

Art. 151:      (1) 
Proiectul sau 
propunerea de 
revizuire trebuie 
adoptată de 
Camera 

,,(1) Proiectul sau propunerea de 
revizuire trebuie adoptată de 
Parlament, cu o majoritate de 
cel puţin două treimi din 
numărul membrilor săi." 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
Deputaţilor şi de 
Senat, cu o 
majoritate de cel 
puţin două treimi 
din numărul 
membrilor 
fiecărei Camere. 
 

102.   60. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 151 se modifică 
astfel: 
Alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
 

  

 Procedura 
de 
revizuire 

Art. 151:      (1) 
Proiectul sau 
propunerea de 
revizuire trebuie 
adoptată de 
Camera 
Deputaţilor şi de 
Senat, cu o 
majoritate de cel 
puţin două treimi 
din numărul 
membrilor 

 ,,(1) Proiectul sau 
propunerea de 
revizuire trebuie 
adoptată de 
Parlament, cu o 
majoritate de cel 
puţin două treimi 
din numărul 
membrilor săi." 
 

(1) Se elimină.  
Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 
Naţionale  
 

 

1. 
2.Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
fiecărei Camere. 
 

      (2) Dacă prin procedura 
de mediere nu se ajunge la 
un acord, Camera 
Deputaţilor şi Senatul, în 
şedinţă comună, hotărăsc 
cu votul a cel puţin trei 
pătrimi din numărul 
deputaţilor şi senatorilor. 
 

Alineatul (2) se abrogă. 
 

 

 
(2) Se elimină.  

Autor: Grup UDMR 
 

1. 
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 

       (3) Revizuirea este 
definitivă după aprobarea ei 
prin referendum, organizat în 
cel mult 30 de zile de la data 
adoptării proiectului sau a 
propunerii de revizuire. 
 

   

103.    Alineatul (1) al articolului 
152 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

1.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 

 Limitele 
revizuirii 

Art. 152:       (1) 
Dispoziţiile 
prezentei 
Constituţii 

    Art. 152.- (1) 
Revizuirea 
Constituţiei nu 
poate afecta 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
privind 
caracterul 
naţional, 
independent, 
unitar şi 
indivizibil al 
statului român, 
forma 
republicană de 
guvernământ, 
integritatea 
teritoriului, 
independenţa 
justiţiei, 
pluralismul politic 
şi limba oficială 
nu pot forma 
obiectul 
revizuirii. 
 

independenţa, 
indivizibilitatea 
şi integritatea 
teritorială a 
statului român, 
forma de 
guvernământ 
republican, 
democraţia 
constituţională, 
pluralismul 
politic şi 
independenţa 
justiţiei. 
 

Autor: Grup 
UDMR 

 

104.   61. Articolul 155 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

  

 Dispoziţii 
tranzitorii 

Art. 155:       (1) 
Proiectele de legi 
şi propunerile 

 „Art. 155.- (1) 
Prezenta lege de 
revizuire a 

Art. 155.- (1) Procesul 
legislativ al proiectelor de 
legi şi al propunerilor 

1.  
2. Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
legislative în curs 
de legiferare se 
dezbat şi se 
adoptă potrivit 
dispoziţiilor 
constituţionale 
anterioare 
intrării în 
vigoare a legii de 
revizuire. 

Constituţiei intră 
în vigoare după 
aprobarea ei prin 
referendum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

legislative în curs de 
legiferare se reia şi se 
desfăşoară potrivit noilor 
dispoziţiilor constituţionale. 
 
Autor: deputat Eugen 
Nicolicea – PROGRESIST 

amendamentul. 

105.   61. Articolul 155 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

  

 Dispoziţii 
tranzitorii 

Art. 155:       (1) 
Proiectele de legi 
şi propunerile 
legislative în curs 
de legiferare se 
dezbat şi se 
adoptă potrivit 
dispoziţiilor 
constituţionale 
anterioare 
intrării în 

 „Art. 155.- (1) 
Prezenta lege de 
revizuire a 
Constituţiei intră 
în vigoare după 
aprobarea ei prin 
referendum. 
 
 
 
 

Articolul 155.- (1)  Se 
elimină. 
 

Autori: Grupul UDMR şi  
Grupul Minorităţilor 

Naţionale  
 
 

1. 
2.Prin vot, membrii 
Comisiei au respins 
amendamentul. 
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 Nr. 
crt. 

Constituţia României, 
republicată 

 

Text proiect de lege Amendamente Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea  
1.Argumente pentru 

susţinere 
2Argumente pentru 

respingere  
vigoare a legii de 
revizuire. 
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