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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
   

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Nr.4c-13/959/2019  4c-15/298/2019 
 

                                                                                                Bucureşti, 17 decembrie 2019   
                                                                                                 PLx 616/2018/2019 

 
Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii  privind declasificarea 
unor documente, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale 
nr. 74/2019, transmis cu adresa PL x 616/2018/2019 din 10 aprilie  2019 şi înregistrată la  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-13/959 din 11 aprilie 2019, respectiv la 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-15/298/2019 din 11 
aprilie 2019.                                                         

În raport de obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.  
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicuşor HALICI 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
 
  

florica.manole
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
   

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE 
PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

Nr.4c-13/959/2019  4c-15/298/2019 
 

Bucureşti,17 decembrie 2019   
                                                                                                                PLx616/2018/2019 

 
RAPORT COMUN   

 
asupra Legii privind declasificarea unor documente, aflată în procedură de 

reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 74/2019.                                                  
 

 În conformitate cu prevederile Regulamentulului Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, au fost sesizate spre  dezbatere pe fond, cu Legea  privind 
declasificarea unor documente, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei 
Curţii Constituţionale nr. 74/2019, transmisă cu adresa PL x 616/2018/2019 din 10 aprilie  
2019 şi înregistrată cu nr. 4c-13/959 din 11 aprilie 2019, respectiv cu nr. 4c-15/298/2019   
din 11 aprilie 2019.                                                  

Legea are ca obiect de reglementare declasificarea Hotărârii Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării nr.17/2005 privind combaterea corupţiei, fraudei şi spălării banilor, 
precum şi a tuturor documentelor care conţin informaţii clasificate având ca temei această 
hotărâre, prin derogare de la prevederile art.24 din Legea nr.182/2002. De asemenea, se 
propune ca, de la data intrării în vigoare a legii, declasificarea să opereze de drept, fără 
nicio altă procedură, iar informaţiile să fie de interes public. Totodată, persoanele care se 
consideră vătămate într-un drept ori interes legitim de efectele produse de documentele 
prevăzute, să poată, în termen de 6 luni, să se adreseze instanţelor competente pentru 
constatarea încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi repararea prejudiciului 
suferit. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art. 
75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1  din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă 
privind declasificarea unor documente, în şedinţa din 22 octombrie 2018. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa comună 
din ziua de 30 octombrie 2018. 

 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi la şedinţă conform listelor de 
prezenţă. 

În temeiul prevederilor Regulamentulului Camerei Deputaţilor, republicat, la 
dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitaţi, doamna Mariana Moţ, 
secretar de stat în Ministerul Justiţiei. 

      În urma dezbaterilor, deputaţii prezenţi la şedinţa comună a celor două comisii 
sesizate în fond au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind declasificarea unor documente, cu 
amendamente admise şi respinse. 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat  proiectul de Lege privind declasificarea unor 
documente -  PL-x 616/2018,  cu 174 de voturi pentru, 92 de voturi contra şi 4 abţineri, în 
şedinţa din data de 14.11.2018. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 (2) din Legea 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale a României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Secţiile Unite, a formulat la data de 22.11.2018 o sesizare de neconstituţionalitate 
asupra Legii privind declasificarea unor documente (dosarul 1843A/2018). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 (2) din Legea 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale a României un număr de 30 senatori ai Grupurilor 
parlamentare al Partidului Naţional Liberal şi al Uniunii Salvaţi România, au formulat la 
data de 22.11.2018 sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind declasificarea 
unor documente (dosarul 1844A/2018). 

În conformitate cu dispoziţiile art. 16 (2) din Legea 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale a României Preşedintele României a formulat la 
data de 10.12.2018 sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind declasificarea 
unor documente (dosarul 2130A/2018). 

Curtea Constituţională a României prin Decizia nr. 74 din 30 ianuarie 2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 13 martie 2019, 
constată că legea menţionată este neconstituţională în ansamblul său.   

Ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale a României mai sus evocată,  Senatul a 
respins  Legea privind declasificarea unor documente în data de 8.04.2019. 

Comisiile sesizate cu reexaminarea legii din Camera deputaţilor au dezbătut 
această lege în şedinţe separate.  

Astfel, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au 
dezbătut Legea privind declasificarea unor documente, în şedinţa  din data de 12 
noiembrie  2019. 
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La lucrările Comisiei, membrii acesteia au  fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa  din 12 noiembrie 2019, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate  de voturi, 
respingerea Legii  privind declasificarea unor documente, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 74 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 200 din 13 martie 2019, prin care s-a constatat că legea menţionată este 
neconstituţională în ansamblul său.   
 Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut Legea 
privind declasificarea unor documente, în şedinţa  din data de 17 decembrie  
2019. 

La lucrările Comisiei, membrii acesteia au  fost prezenţi conform listei de 
prezenţă. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa  din 17 decembrie 2019, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Legii  privind 
declasificarea unor documente, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 74 din 30 
ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 13 martie 
2019, prin care s-a constatat că legea menţionată este neconstituţională în ansamblul 
său.   

Ca urmare a dezbaterilor din cele două comisii, cu ocazia reexaminării legii, 
membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,  respingerea Legii  
privind declasificarea unor documente,  ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
74/2019,  prin care s-a constatat că legea menţionată este neconstituţională în ansamblul 
său.   

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, de legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
                 PREŞEDINTE,                                                      PREŞEDINTE,          

 
      Nicuşor HALICI                                                 Ion MOCIOALCĂ 
 
 
 
 
 

             SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

SECRETAR, 
 

Dumitru LUPESCU 
 
 
 

 
 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 
Consilier parlamentar, Cătălin Chiper 
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