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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

      Bucureşti, 10 iunie 2021 
     PLx. 58/2021 

 
 

R A P O R T     

asupra  
Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 

calitatea de preşedinte al României 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 94  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind 

modificarea şi completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor care au avut calitatea de preşedinte al României, transmis comisiei 

cu adresa PLx. 58/2021. 

Senatul, în şedinţa din data de 28 decembrie 2020, a adoptat proiectul de 

lege, în condițiile art. 75 alin.(2), teza a III-a din Constituția României republicată. 
 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 860/25.08.2020, a avizat favorabil actul 

normativ, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social a transmis Parlamentului avizul său la proiectul 

de act normativ, iar Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale a avizat favorabil inițiativa, cu amendamente. 

Guvernul României, prin punctul de vedere cu nr.654/16.02.2021, a 

transmis opinia conform căreia Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării 

acestei inițiative legislative. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
florica.manole
Conf cu originalul
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Proiectul de lege are ca obiect modificarea alin.(3) al art.1 din Legea 

nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de 

șef al statului român, în sensul includerii, între cauzele care determină 

retragerea drepturilor foştilor preşedinţi ai României, a celei vizând existenţa 

dovezii privind calitatea de lucrător sau colaborator al Securităţii.  
 

În conformitate cu dispozițiile art. 61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități a examinat proiectul în data de 10 iunie 2021, în ședința 

desfășurată în sistem hibrid (fizic/online).  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.406/2001 

privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de preşedinte al 

României, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa 1, ce face parte 

integrantă din prezentul raport.  

 Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2.  
  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 Conform dispozițiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

                  PREŞEDINTE,                                                                              SECRETAR,                                                                                                                                     

Mihai Alexandru Badea                                 László Zsolt Ladányi 

 

 
 

            Consilier parlamentar, 

             Alina Grigorescu

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�
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PLx. 58/2021 
 

Anexa 1 
 

Tabel centralizator amendamente admise 
 
 
 

Nr. 
crt 

Text Senat Amendamente admise (autor) Motivare 

1. Titlul legii 

Lege privind modificarea şi completarea 

Legii nr.406/2001 privind acordarea 

unor drepturi persoanelor care au avut 

calitatea de preşedinte al României 
 

 

Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) 

din Legea nr.406/2001 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor 

care au avut calitatea de șef al statului 

român 
 

 
 

Pentru rigoarea 
exprimării 

2. “Articol unic:  

Alin.(3) al art.1 se modifică și se 

completează astfel: 

 

 

 

 

     Nu beneficiază de prevederile prezentei 

legi persoana căreia i-a încetat calitatea de 

              Articol unic. – Alineatul (3) al 
articolului 1 din Legea nr. 406/2001 
privind acordarea unor drepturi 
persoanelor care au avut calitatea de șef al 
statului român, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.386 din 16 
iulie 2001, cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

“(3) - Nu beneficiază de prevederile 

prezentei legi persoana căreia i-a încetat 

Potrivit normelor de 
tehnică legislativă 
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președinte al României ca urmare a 

săvârșirii  unei infracțiuni pentru care a fost 

condamnat definitiv, ori s-a constatat că a 

avut calitatea de colaborator al securității 

(art.2, lit.b, teza ultimă din OUG nr.24/2008), 

sau ca urmare a demiterii din funcție prin 

referendum”. 

calitatea de şef al statului român ca 

urmare a săvârşirii unei infracţiuni pentru 

care a fost condamnată definitiv sau ca 

urmare a demiterii din funcţie prin 

referendum și nici persoa na despre 

care s-a constatat definitiv că a avut 

calitatea de lucrător al Securităţii sau 

de colaborator al acesteia.” 

 
Autor amendament:  

Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 

 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
Alina Grigorescu  
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PLx. 58/2021 
 

Anexa 2 
 

Tabel centralizator amendamente respinse 
 

 
Nr. 
crt 

Text Senat Amendamente respinse (autor) Motivare 

1. “Articol unic:  

Alin.(3) al art.1 se modifică și se 

completează astfel: 

 

     Nu beneficiază de prevederile prezentei 

legi persoana căreia i-a încetat calitatea de 

președinte al României ca urmare a 

săvârșirii  unei infracțiuni pentru care a fost 

condamnat definitiv, ori s-a constatat că a 

avut calitatea de colaborator al securității 

(art.2, lit.b, teza ultimă din OUG nr.24/2008), 

sau ca urmare a demiterii din funcție prin 

referendum”. 

“Articol unic: 

Alin.(3) al art.1 se modifică și se 

completează astfel: 

 

     Nu beneficiază de prevederile prezentei 

legi persoana căreia i-a încetat calitatea de 

președinte al României ca urmare a 

săvârșirii  unei infracțiuni pentru care a 

fost condamnată definitiv, ori care a 

ocupat o funcție de conducere în 

aparatul central de stat al Republicii 

Populare România sau al Republicii 

Socialiste România sau al Partidului 

Comunist Român în perioada 1948-

1989, ori s-a constatat că a avut calitatea 

de colaborator sau de angajat al 

 
Realizarea corectă a 
acordului între substantiv 
(persoana) și adjectiv 
(condamnată). 
 
Introducerea în textul 
legii și a persoanelor care 
au slujit regimul totalitar 
comunist în calitate de 
demnitari sau de activiști 
de partid, precum și a 
persoanelor care au 
activat în cadrul 
securității.   
 
Conform recomandării 
Consiliului Legislativ, 
paranteza este 
redundantă. 
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securității sau ca urmare a demiterii din 

funcție prin referendum”. 
 

Autor amendament:  
Deputat Dragoș Cătălin TENIȚĂ Grupul 

parlamentar USR-PLUS 
 
 

 


