
Parlamentul României
Comisia pentru elaborarea propunerii
legislative privind revizuirea Constituţiei

Bucureşti, 10.06.2003

R A P O R T
asupra amendamentelor la Propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei

Prin Hotărârea Parlamentului României nr.23 din 25 iunie 2002 a fost constituită Comisia
pentru elaborarea propunerii legislative privind revizuirea unor texte din Constituţia României adoptată
în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.233 din 21 noiembrie 1991 şi aprobată prin Referendumul Naţional din 8 decembrie 1991.

 Iniţiativa privind revizuirea Constituţiei a aparţinut parlamentarilor, potrivit acordului
politic încheiat între partidele reprezentate în Parlament şi grupul minorităţilor naţionale.

Comisia a fost constituită din 21 deputaţi şi senatori - cu drept de vot, un reprezentant
desemnat de Preşedintele României, un membru al Guvernului şi Avocatul Poporului. Lucrările
Comisiei s-au desfăşurat integral cu participarea reprezentanţilor grupurilor parlamentare ale PSD
(Social-Democrat şi Umanist), PNL, PD, UDMR şi minorităţilor naţionale. Reprezentanţii grupului
parlamentar PRM s-au retras de la şedinţele de lucru ale Comisiei, cu excepţia aceleia la care a
participat Preşedintele României.

Hotărârile Comisiei au fost adoptate cu votul a cel puţin două treimi din numărul
membrilor cu drept de vot.

Propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei nu se mai supune examinării altor comisii
parlamentare şi va fi susţinută în plenul Camerei sesizate de către membrii Comisiei.

La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, specialişti şi reprezentanţi ai
autorităţilor publice. Totodată, o parte însemnată din propunerile formulate de societatea civilă prin
intermediul Forumului Constituţional se regăsesc în textele finale ale propunerii legislative cu care
a fost sesizată Camera Deputaţilor.

Principalul obiectiv al propunerii de revizuire a Constituţiei îl reprezintă asigurarea
temeiului constituţional pentru realizarea procesului de integrare în Uniunea Europeană şi aderarea
la Alianţa Nord-Atlantică, precum şi îmbunătăţirea unor prevederi şi instituţii pe baza experienţei
de peste 10 ani de aplicare a Constituţiei aprobate prin referendumul din decembrie 1991.

Sub acest din urmă aspect,  s-a urmărit optimizarea procesului de adoptare a deciziilor,
precum şi întărirea exigenţelor statului de drept prin realizarea specializării Camerelor legislative,
menţinându-se egalitatea lor în atribuţii, dar, în acelaşi timp, diferenţierea lor în funcţie de
problemele asupra cărora urmează a se pronunţa, ceea ce elimină procesul medierii şi întrunirea în
şedinţă comună a celor două Camere pentru rezolvarea divergenţelor neconciliate în faza medierii.
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De asemenea, a fost prevăzut în mod expres principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în
stat, principiul liberei iniţiative, a fost garantată proprietatea privată, a fost consacrat rolul patronatelor
în societatea românească, a fost restrânsă imunitatea parlamentară, s-a limitat în mod riguros regimul
ordonanţelor de urgenţă. Sub alt aspect, s-a întărit controlul Parlamentului asupra Guvernului şi s-au
precizat mai concludent drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

Pentru întărirea democraţiei constituţionale, a fost creat un cadru instituţional pentru
realizarea unui act de justiţie mai corect şi mai eficient prin instituirea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie,  organizarea pe baze noi a Consiliului Superior al Magistraturii, modificarea şi completarea
unor atribuţii ale Curţii Constituţionale, întărirea rolului Avocatului Poporului, întrucât reprezintă
garanţii constituţionale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Comisia a depus proiectul de revizuire, însoţit de 233 semnături ale deputaţilor şi 94 ale
senatorilor iniţiatori, la Birourile permanente ale celor două Camere, care l-au pus la dispoziţia
partidelor politice şi grupurilor parlamentare semnatare ale acordului politic, pentru iniţierea
revizuirii Constituţiei în condiţiile art.146 alin.(1) din Constituţie.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă prin Avizul nr.541 din 5
aprilie 2003.

Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra constituţionalităţii propunerii legislative prin
Decizia nr.148 din 16 aprilie 2003.

Comisia a prezentat, la data de 12 mai 2003, propunerea de revizuire Biroului permanent al
Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră primă sesizată, în vederea declanşării procedurilor
parlamentare.

Ulterior, textul propunerii legislative a fost pus de acord de către Comisie cu avizul
Consiliului Legislativ şi cu Decizia Curţii Constituţionale, propunerea legislativă astfel redactată
fiind difuzată membrilor Camerei Deputaţilor, în vederea depunerii de amendamente.

În termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor au fost depuse un număr
de 254 de amendamente, din care 34 au fost acceptate de către Comisie, 210 au fost respinse, iar la
10 iniţiatorii au renunţat.

Comisia a hotărât, în unanimitate, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere
şi adoptare, Propunerea legislativă privind revizuirea unor texte din Constituţia României, cu
amendamentele admise, astfel cum sunt prevăzute în Anexa nr.1 la prezentul raport.
Amendamentele respinse sunt prevăzute în Anexa nr. 2.

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor constituţionale.

Comisia recomandă plenului Camerei Deputaţilor următoarele:
1. cvorumul de lucru să fie de cel puţin 2/3 din numărul total al deputaţilor;
2. adoptarea fiecărui articol să se realizeze cu votul majorităţii deputaţilor;
3. lucrările Camerei Deputaţilor să se desfăşoare în şedinţe prelungite în cadrul actualei

sesiuni, precum şi, dacă va fi necesar, continuarea dezbaterilor într-o sesiune extraordinară.

PREŞEDINTE

Valer Dorneanu
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ANEXA 1.

A M E N D A M E N T E  A D M I S E

N
r.

cr
t.

Punctul din
propunerea

legislativă sau
art. din

Constituţie

TEXT
din propunerea legislativă sau din Constituţie TEXT ADOPTAT DE COMISIE MOTIVARE

1. Art.15
alin.(2)

Constituţie

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia
legii penale mai favorabile.

La articolul 15 din Constituţie, alin.(2) va avea
următorul cuprins:
�(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia
legii penale sau contravenţionale mai favorabile.�

Amendament  PD

Întrucât contravenţiile, ca şi pedepsele, sunt
caracteristice pentru dreptul sancţionator, iniţial făcând
chiar parte din Codul penal, ce cuprindea trei părţi -
crime, delicte şi contravenţii - legea mai blândă este
justificat să li se aplice şi contravenţiilor pentru
aceleaşi raţiuni pentru care se aplică şi pedepselor.

2. pct.6
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau
militare, pot fi ocupate de persoanele care au
cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român
garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
pentru ocuparea acestor funcţii.�

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.�
Amendament Guvern

Precizarea are în vedere faptul că ocuparea acestor
funcţii şi demnităţi, de interes public, trebuie
reglementată prin lege, în corelare cu prevederile art.16
alin.4 nou introdus.

3. pct.43
prop.leg

După articolul 120 se introduce un nou articol, 1201,
cu următorul cuprins:
- Denumirea va fi: �Dispoziţii privind alegerile�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Articolul 1201 În condiţiile aderării României la
Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care
îndeplinesc cerinţele legii au dreptul de a alege şi de a
fi aleşi pentru constituirea autorităţilor administraţiei
publice locale şi pentru Parlamentul European.�

La art.16 se adaugă un nou alineat, (4), cu următorul
cuprins:
�În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană,
cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii
organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi pentru
constituirea autorităţilor administraţiei publice locale.�
Amendament Guvern

Reglementare preluată din art.1201 al propunerii
legislative, întrucât priveşte ocuparea unei funcţii
publice.

4. art.20
alin.(2)

Constituţie

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele si
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, la care România este parte, şi legile interne,
au prioritate reglementările internaţionale.

La articolul 20 din Constituţie, alin.(2) va avea următorul
cuprins:
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele si tratatele privitoare
la drepturile fundamentale ale omului, la care România este
parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale,
cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne
conţin dispoziţii mai favorabile.
Amendament PD şi amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

Prevederea corespunde dispoziţiilor din Convenţia
Europeană pentru drepturile omului şi constituie o
garanţie constituţională a respectării priorităţii
reglementărilor internaţionale  în domeniul drepturilor
omului întrucât soluţia   mai favorabilă, prin natura sa,
nu poate fi contrară standardelor internaţionale
privitoare la aceste drepturi.
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din propunerea legislativă sau din Constituţie TEXT ADOPTAT DE COMISIE MOTIVARE

5. pct. 9
prop.leg

Art. 23 se modifică astfel:
- Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
�(4) Arestarea preventivă se dispune numai de
instanţa de judecată.�
- După alineatul (4) se introduc trei noi alineate, (41),
(42) şi (43), cu următorul cuprins:
�(41) În cursul urmăririi penale, arestarea preventivă
se poate dispune pentru o durată de cel mult 30 de zile
şi se poate prelungi cu câte o durată de cel mult 30 de
zile, fără ca durata totală să depăşească 120 de zile.�
�(42) În faza de judecată, arestarea preventivă se
menţine până la împlinirea duratei de 30 de zile atunci
când această măsură a fost dispusă în faza de urmărire
penală şi se poate prelungi cu câte o durată de cel
mult 30 de zile.�
�(43) Încheierile instanţei privind măsura arestării
preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.�
- Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
�(6) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este
obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut,
precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.�

După alineatul (9) al art.23 se introduce un alineat nou,
(10), cu următorul cuprins:
�(10) Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi
decât de natură penală.�

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

Privarea de de libertate nu se justifică decât în ipoteza
unei fapte penale întrucât presupune pierderea unui
drept constituţional esenţial privind libertatea
individuală. Pentru fapte ce nu au caracter penal există
suficiente sancţiuni de natură pecuniară, munca în
folosul comunităţii etc., care nu antrenează pierderea,
chiar pe o durată limitată, a dreptului constituţional
privind libertatea individuală şi corespunde practicii
europene.

6. art.27
Constituţie

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate
deroga prin lege în următoarele situaţii:

a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a
unei hotărâri judecătoreşti;
b) pentru înlăturarea unei primejdii privind viaţa,
integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c) pentru apărarea siguranţei naţionale sau a
ordinii publice;
d) pentru prevenirea răspândirii unei epidemii.

La alineatul (2) al art.27, lit.c) va avea următorul
cuprins:
c) pentru apărarea securităţii naţionale sau a ordinii
publice;

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

Sintagma �securitate naţională� este utilizată atât în
Uniunea Europeană cât şi în cadrul NATO cu un
conţinut ce asigură compatibilitatea ţării noastre cu
standardele de apărare colectivă ale acestora, iar
termenul �siguranţă naţională� era utilizat numai în
perioada antebelică.

7. art.31
alin.(3)

Constituţie

(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze
măsurile de protecţie a tinerilor sau siguranţa
naţională.

Alineatul (3) al articolului 31 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze
măsurile de protecţie a tinerilior sau securitatea
naţională.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

Idem  motivarea amendamentului 6.

8. - - După art.32 se introduce un articol nou, 321, cu
următorul cuprins:
Denumirea articolului va fi: Accesul la cultură
Cuprinsul articolului va fi:
�Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.�

Amendament Guvern şi Comisia de cultură

Garantarea accesului la cultură presupune un efort
instituţional, investiţional şi de organizare a cărui
diversitate, complexitate şi evoluţie, prin natura lui, nu
poate face decât obiectul reglementării legiuitorului
constituţional, ci a celui ordinar.
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9. pct. 12
prop.leg

După articolul 35 se introduce un nou articol, 351,
cu următorul cuprins:
- Denumirea va fi: �Alegerile pentru Parlamentul
European�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Art.351. În condiţiile aderării României la Uniunea
Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi
de a fi aleşi în Parlamentul European�.

Denumirea art.351 va fi: �Dreptul de a fi ales în
Parlamentul European�

Amendament PNL

Dreptul de a fi ales presupune şi pe cel de a alege,
constituind finalitatea acestuia din urmă.

10. 

- -

Alineatul (1) al articolului 37 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide, în sindicate,
în patronate şi în alte forme de asociere.�

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

Includerea şi a patronatelor, în corelare cu art. 9 din
propunerea legislativă.

11. art.39
alin.(2)

lit.a)
Constituţie

(2) Nu constituie muncă forţată:
a) serviciul cu caracter militar sau activităţile

desfăşurate în locul acestuia de cei care, potrivit
legii, nu prestează serviciul militar obligatoriu din
motive religioase;

La alineatul (2) al art.39, lit.a) va avea următorul
cuprins:
a) activităţile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare,
precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul
acestora, din motive religioase sau de conştiinţă;

Amendament Guvern

Noţiunea de activităţi pentru îndeplinirea îndatoririlor
militare are un caracter mai general, corespunzător
terminologiei utilizate în cadrul NATO şi Uniunii
Europene şi desfiinţării treptate a serviciului militar
obligatoriu.

12. art.45
alin.(2)

Constituţie

(2) Statul acordă alocaţii de stat pentru copii şi
ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori
handicapat. Alte forme de protecţie socială a copiilor
şi a tinerilor se stabilesc prin lege.

Alineatul (2) al articolului 45 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Statul acordă alocaţii de stat pentru copii şi ajutoare pentru
îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de
protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.

Amendament PD

Soluţia este în corelare cu art. 46 din propunerea
legislativă.

13. art.49
alin.(1)

Constituţie

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi
poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se
impune, după caz, pentru: apărarea siguranţei
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice,
a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea
instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei
calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de
grav.

Alineatul (1) al articolului 49 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi
restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după
caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a
sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a
libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale;
prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale ori ale
unui sinistru deosebit de grav.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

Înlocuirea sintagmei �siguranţă naţională� cu sintagma
�securitate naţională� se justifică pentru motivele
arătate la amendamentul nr. 6.
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14. pct.19
prop.leg

Alineatul (2) al articolului 52 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(2) Condiţiile efectuării serviciului militar pentru
bărbaţii, cetăţeni români, care au împlinit vârsta de
20 de ani, se vor stabili prin lege organică.�

Alineatul (2) al articolului 52 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare
se stabilesc prin lege organică.
Amendament Guvern + dep. Ioan Timiş

Pentru crearea condiţiilor în vederea profesionalizării
serviciului militar şi eliminarea discriminării pe
criteriul  sexului.

15. art.52
alin.(3)

Constituţie

(3) Pentru pregătirea în cadrul serviciului militar
activ, cetăţenii pot fi încorporaţi până la vârsta de 35
de ani.

Alineatul (3) al articolului 52 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani
şi până la vârsta de 35 de ani, cu excepţia voluntarilor,
în condiţiile legii organice.�
Amendament Guvern + A. Iorgovan

În concordanţă cu cerinţele profesionalizării armatei
ţinând seama şi de perioada de timp inevitabilă până la
realizarea acestui proces.

16. pct. 26
prop.leg

Alineatul (3) al articolului 72 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Prin lege organică se reglementează:
a) sistemul electoral; organizarea şi funcţionarea

Autorităţii Electorale Permanente;
b) organizarea şi funcţionarea partidelor politice;
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea

indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale
acestora;

d) organizarea şi desfăşurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem

de Apărare a Ţării;
f) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă;
g) infracţiunile, pedepsele şi regimul executării

acestora;
h) acordarea amnistiei sau a graţierii colective;
i) organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al

Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului
Public şi a Curţii de Conturi;

j) regimul juridic general al proprietăţii şi al
moştenirii;

k) organizarea generală a învăţământului;
l) organizarea administraţiei publice locale, a

teritoriului, precum şi regimul general privind
autonomia locală;

m) regimul general privind raporturile de muncă,
sindicatele şi protecţia socială;

n) statutul minorităţilor naţionale din România;
o) regimul general al cultelor;
p) celelalte domenii pentru care, în Constituţie, se

prevede adoptarea de legi organice.�

Alineatul (3) al articolului 72 se modifică astfel:

- Lit.b) va avea următorul cuprins:
b) organizarea, funcţionarea şi finanţarea partidelor
politice;

- După litera e) se introduce o nouă literă, e1), cu
următorul cuprins:
�e1) regimul stării de război şi al stării de mobilizare
parţială sau totală a forţelor armate;�

- După litera i), se introduce o nouă  literă,  i1), cu
următorul cuprins:
� i1) statutul funcţionarilor publici;

- Litera  m) se modifică şi va avea  următorul cuprins:
�m) regimul general privind raporturile de muncă,
sindicatele, patronatele şi protecţia socială.�

Amendamente P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

Finanţarea, care completează textul iniţial, este
indisolubil legată de organizarea şi funcţionarea
partidelor politice.

Regimul stării de război şi a stării de mobilizare, fiind
stări de incontestabil pericol public, este necesar să fie
legiferat prin lege organică, ca şi regimul stărilor
excepţionale, de asediu şi de urgenţă.

Statutul funcţionarilor publici priveşte nemijlocit
constituirea şi stabilitatea organelor statului.

În corelare cu completările aduse la art.9 din
propunerea legislativă.
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17. pct.28
prop. leg.

După articolul 73 se introduce un nou articol, 731,
cu următorul cuprins:
- Denumirea va fi: �Sesizarea Camerelor�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Articolul 731 � (1) Se supun spre dezbatere şi
adoptare Camerei Deputaţilor, în primă lectură,
proiectele de legi şi propunerile legislative pentru
ratificarea tratatelor internaţionale sau a altor
acorduri internaţionale şi a măsurilor legislative ce
rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri,
precum şi proiectele legilor organice prevăzute la
art.31 alin.(5), art.37 alin.(3), art.52 alin(2), art.55
alin.(3), art.72 alin.(3) lit. e), i), k), l), art.79 alin.(2),
art.101 alin.(3), art.104 alin.(2), art.116 alin.(3),
art.117 alin.(2) şi (3), art.119 alin.(2), art.125 alin.(4)
şi (5) şi art.140 alin.(4). Celelalte proiecte de legi
sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi
adoptării, în primă lectură, Senatului.
(2) Camera sesizată în primă lectură se pronunţă în
termen de 30 de zile. Pentru coduri şi alte legi de
complexitate deosebită, termenul este de 45 de zile.
În cazul depăşirii acestor termene se consideră că
proiectul de lege sau propunerea legislativă au fost
adoptate.

- Cuprinsul articolului va fi:
�(1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei
Deputaţilor, în primă lectură, proiectele de lege şi
propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor
internaţionale sau a altor acorduri internaţionale şi a
măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor
tratate sau acorduri, precum şi proiectele legilor
organice prevăzute la art.31 alin.(5), art.37 alin.(3),
art.52 alin(2), art.55 alin.(3), art.72 alin.(3) lit. e), i), k),
l), art.79 alin.(2), art.101 alin.(3), art.104 alin.(2),
art.116 alin.(3), art.117 alin.(2) şi (3), art.119 alin.(2),
art.125 alin.(4) şi (5) şi art.140 alin.(4). Celelalte
proiecte de lege sau propuneri legislative se supun
dezbaterii şi adoptării, în primă lectură, Senatului.�

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

Precizare redacţională, în sensul că textul are în vedere
proiectele de lege.

18. art.83
alin.(1)

Constituţie

(1) Mandatul Preşedintelui României este de 4 ani
şi se exercită de la data depunerii jurământului.

(1) Mandatul Preşedintelui României este de 5 ani şi se
exercită de la data depunerii jurământului.
Amendament  A. Iorgovan, PNL şi PD

Pentru asigurarea decalării alegerilor prezidenţiale de
alegerile parlamentare.

19. art.93
alin.(1)

Constituţie

(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii,
starea de asediu sau starea de urgenţă, în întreaga
ţară ori în unele localităţi, şi solicită Parlamentului
încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de
la luarea acesteia.

Alineatul (1) al articolului 93 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea
de asediu sau starea de urgenţă, în întreaga ţară ori în
unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicită
Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel
mult 5 zile de la luarea acesteia.
Amendament Guvern

Modificarea se justifică deoarece starea de asediu poate
fi instituită şi în unităţile administrativ teritoriale, nu
numai în localităţi.
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20. art.117
alin.(2)

Constituţie

(2) Structura sistemului naţional de apărare,
organizarea armatei, pregătirea populaţiei, a
economiei şi a teritoriului pentru apărare, precum şi
statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege
organică.

Alineatul (2) al art.117 din Constitiţie se modifică şi va
avea  următorul cuprins:
 (2) Structura sistemului naţional de apărare, pregătirea
populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare,
precum şi statutul cadrelor militare, se stabilesc prin
lege organică.
Amendament Guvern + dep. Ion Neagu

Structura sistemului naţional de apărare cuprinde şi
organizarea armatei.

21. pct.40
prop.leg

- Alineatul (5) al art.117 va avea  următorul
cuprins:
�(5) Pe teritoriul României nu pot intra, staţiona,
desfăşura operaţiuni ori trece trupe străine decât în
condiţiile prevăzute prin lege.�

- Alineatul (5) al art.117 din propunerea legislativă va
avea  următorul cuprins:
�(5) Pe teritoriul României pot intra, staţiona, desfăşura
operaţiuni sau trece trupe străine numai în condiţiile legii sau
ale tratatelor internaţionle la care România este parte.�
Amendament Guvern

Pentru a se  da o redactare care să pună în evidenţă
posibilitatea, nu interdicţia, precum şi temeiul pe care îl
reprezintă tratatele internaţionale la care România este
parte

22. pct.41
prop.leg

Articolul 118 se modifică şi va avea  următorul
cuprins:
�Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi
coordonează unitar activităţile care privesc apărarea
ţării şi siguranţa 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.�

Articolul 118 se modifică şi va avea  următorul cuprins:

�Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 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.�
Amendamente dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof, Ioan
Timiş

Admis parţial prin înlocuirea termenului siguranţă
naţională cu securitate naţională, pentru motivele
arătate la amendamentul nr. 6.

23. pct.42
prop.leg

Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
�(1) Administraţia publică din unităţile
administrativ-teritoriale se întemeiază pe principul
descentralizării, al autonomiei locale şi pe cel al
desconcentrării serviciilor publice.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale unde
cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere semnificativă, se asigură folosirea limbii
minorităţii naţionale respective în scris şi oral în
relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale
şi serviciile publice desconcentrate, în condiţiile
prevăzute de legea organică.
(3) Cetăţenii aparţinând unei etnii care, într-o unitate
administrativ-teritorială, nu au o pondere
semnificativă, au dreptul de a fi reprezentate în
consiliul local sau judeţean, în condiţiile prevăzute
de legea organică.�

Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale care,
într-o unitate administrativ-teritorială, nu au o pondere
semnificativă, pot fi reprezentaţi în consiliul local sau
judeţean în condiţiile prevăzute de legea organică.
(4) Prevederile alineatul precedent se aplică şi pentru
cetăţenii de origine română care nu au o pondere
semnificativă într-o unitate administrativ �teritorială.

Amendament dep. Ion Neagu

Pentru asigurarea reprezentativităţii unei minorităţi din
cadrul unităţii administrativ-teritoriale, în scopul creării
cadrului necesar armonizării intereselor acestora cu
cele ale majorităţii şi, pe această bază, a creşterii
coeziunii şi solidarităţii sociale pe plan local.
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24. art.122
Constituţie

(3) Atribuţiile prefectului se stabilesc potrivit legii. Art. 122 se modifică astfel:
- Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Atribuţiile prefectului se stabilesc prin lege organică.
- După alineatul (3) se introduce un nou alineat, (31), cu
următorul cuprins:
(31) Între prefecţi, pe de o parte, consilii locale şi
primari, precum şi consiliile judeţene şi presedinţii
acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de
subordonare. 

Amendament PD

Pentru reglementare relaţiilor dintre prefect, ca
reprezentant al Guvernului şi organele autonomiei
locale, cu respectarea principiului descentralizării.

25. pct.45
prop.leg

După alineatul (1) al articolului 123 se introduce un
nou alineat, (11), cu următorul cuprins:
�(11) Justiţia este unică şi egală pentru toţi.�

După alineatul (1) al articolului 123 se introduce un nou
alineat, (11), cu următorul cuprins:
�(11) Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi.�

Amendament PNL +  dep .V. Stoica

Imparţialitatea este esenţială pentru corectitudinea
actului de justiţie.

26. pct.46
prop.leg

După alineatul (1) al art.124 se introduce un nou
alineat (11), cu următorul cuprins:
(11) Propunerile de numire, precum şi promovarea,
transferarea sau sancţionarea judecătorilor pot fi stabilite
numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în condiţiile
legii.

După alineatul (1) al art.124 se introduce un nou
alineat (11), cu următorul cuprins:
(11) Propunerile de numire, precum şi promovarea,
transferarea şi sancţionarea judecătorilor sunt de
compentenţa Consiliul Superior al Magistraturii, în
condiţiile legii sale organice.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

Pentru definirea de principiu a competenţei
constituţionale Consiliului Superior al Magistraturii.

27. pct.49
prop.leg

Articolul 130 se modifică şi se completează astfel:
- Alineatul (2) va avea  următorul cuprins:

�(2) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin
procurori constituiţi în parchete, pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe
judecătoreşti.�

Eliminarea alin.(2) din propunerea legislativă şi
menţinerea actualului alin.(2) din Constituţie.

Amendament Guvern

Întrucât există parchete specializate, precum Parchetul
Naţional Anticorupţie, ce nu funcţionează pe lângă o
instanţă judecătorească; funcţionarea parchetelor
autonom sau pe lângă o instanţă judecătorească nu este o
problemă constituţională, ci a legiuitorului ordinar.

28. pct.51
prop.leg

Articolul 133 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
...
�(2) Consiliul Superior al Magistraturii
îndeplineşte rolul de instanţă de judecată, în secţii
şi în plen, în domeniul jurisdicţiei disciplinare a
judecătorilor şi a procurorilor, fără votul
ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi

Articolul 133 se modifică astfel:
- Alin.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte rolul
de instanţă de judecată, în secţii, în domeniul jurisdicţiei
disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, fără votul
ministrului justiţiei, preşedintelui Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi procurorului general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit
procedurii stabilite prin legea sa organică.

Spre a se evita situaţia actuală, când judecătorii sunt
judecaţi cu participarea procurorilor, şi invers,
procurorii sunt judecaţi cu participarea judecătorilor, şi
pentru ca legea organică a Consiliului Superior al
Magistraturii să poată cuprinde toate atribuţiile
necesare realizării rolului său de garant al
independenţei  justiţiei.
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Justiţie, potrivit procedurii stabilite prin legea sa
organică.�
...

- După alin.3 se adaugă un alineat nou, (4), cu
următorul cuprins:
 (4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte  şi
alte atribuţii stabilite prin legea sa organică, în realizarea
rolului său de garant al  independenţei justiţiei.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

29. pct.53
prop.leg

Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 �(1) Proprietatea este publică sau privată.
(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege
şi aparţine statului sau unităţilor administrativ teritoriale.
(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul
aerian, plajele, marea teritorială, resursele naturale
ale zonei economice şi ale platoului continental,
precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac
obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
 (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În
condiţiile legii organice, ele pot fi date în
administrare regiilor autonome ori instituţiilor
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de
asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită
instituţiilor de utilitate publică.
(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile
legii organice.�

Alineatul (3) al articolului 135 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul
aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de
interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele
naturale ale zonei economice şi ale platoului
continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac
obiectul exclusiv al proprietăţii publice.�

Amendament dep. Dumitru Chiriţă

Apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes
naţional, sunt similare bogăţiilor de interes public ale
subsolului (cum ar fi gazul, cărbunele etc.), care sunt
proprietate publică, având în vedere importanţa lor în
asigurarea balanţei energetice a ţării, în condiţiile unei
economii concurenţiale; altminteri, cei care
exploatează, de exemplu, o hidrocentrală, vor putea
elimina orice altă concurenţă prin luarea în stăpânire  a
întregului curs de apă.

30. pct.55
prop.leg

- Alineatul (4) al art.139 va avea  următorul cuprins:
�(4) Consilierii  de conturi sunt numiţi de Parlament
pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit
sau înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt
independenţi şi inamovibili, potrivit legii. Ei sunt
supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru
judecători.�

Alineatul (4) al art.139 va avea  următorul cuprins:
�(4) Consilierii  de conturi sunt numiţi de Parlament
pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau
înnoit. Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în
exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată
durata acestuia. Ei sunt supuşi incompatibilităţilor
prevăzute de lege pentru judecători.
Amendament Guvern

Pentru asigurarea stabilităţii şi independenţiei
consilierilor de conturi, similar cu statutul judecătorilor
Curţii Constituţionale.

31. pct.55
prop.leg

- După alineatul (5) al articolului 139 se adaugă un nou
alineat, (6) cu următorul cuprins:
�(6) Revocarea membrilor Curţii de Conturi se face
de Parlament, în cazurile şi condiţiile prevăzute de
lege.
Amendament Guvern

Posibilitatea revocării, în condiţiile şi în cazurile
prevăzute de lege, este justificată, ţinând seama de
importanţa consilierilor de conturi în realizarea rolului
constituţional al Curţii de Conturi.
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32. pct.60
prop.leg

Alineatul (2) al art.1451 va avea următorul cuprins:
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi ale
reglementărilor derivate din acestea, care au 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, 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.
Amendament Guvern

Pentru simplificarea reglementării, deoarece
reglementările comunitare cu carcter obligatoriu
reprezintă legislaţia derivată din actele constitutive.

33. pct.60
prop.leg

Articolul 1452 se modifică şi va avea următorul cuprins :
Articolul 1452 � Aderarea României la Tratatul
Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată în şedinţa
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului cu
majoritatea de două treimi din numărul deputaţilor şi
senatorilor. �
Amendament Guvern

Pentru acurateţea reglementării.

34. pct.61
prop.leg.

- După alin.(2) al art.151 se introduce un alineat nou, (21),
cu următorul cuprins:
�(21) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se
aplică începând cu următorul mandat prezidenţial.�
Amendament A. Iorgovan

Întrucât prevederile alineatului (1) al articolului 83 ar
avea caracter retroactiv în ceea ce priveşte actualul
mandat prezidenţial şi ar constitui o încălcare a acestui
mandat, astfel cum a fost acordat de electorat.

_______________________
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1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

1. art.1 alin.(1)
Constituţie

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

Alineatul (1) al articolului 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(1) România este stat suveran şi independent,
unitar şi indivizibil�

Amendament UDMR

1. Există constituţii în care nu a fost prevăzut caracterul
naţional.

2. Este contar prevederilor art. 148 alin. 1 din
Constituţie, care nu face obiectul revizuirii şi corespunde
pct.2 din proiectul de Constituţie a Uniunii Europene,
conform căruia �Uniunea Europeană respectă identitatea
naţională a statelor membre�.

2. pct.1
prop.leg.

La articolul 1, se introduc  două noi alineate, (4) şi
(5), cu următorul cuprins:

După alineatul (3) al articolului 1 se introduc
două alineate, alin.(4) şi alin.(5), cu următorul
cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

3. - (4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi
echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi
judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale.

Alineatul (4) al articolului 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(4) Statul se organizează după principiul separaţiei
şi echilibrului puterilor şi principiul
subsidiarităţii.�
Amendament dep. Vekov Karoly

1. Subsidiaritatea este un principiu acceptat în Uniunea
Europeană.

2. Subsidiaritatea nu este un principiu al statelor unitare
şi se justifică numai în statele federale sau regionale,
inclusiv în mecanismele decizionale ale Uniunii Europene.

4. pct.1
prop.leg.

Alineatul (4) al articolului 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Statul român se organizează conform principiului
separaţiei şi echilibrului puterilor în cadrul
democraţiei constituţionale.
Amendament dep. Ioan Timiş

1. Precizarea că norma se referă la statul român.
2. Precizare inutilă faţă de prevederile art. 1 alin. 2 şi

denumirea marginală a articolului.

5. pct.2
prop.leg.

Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului
român, care o exercită prin organele sale
reprezentative, constituite prin alegeri libere,
periodice şi corecte, precum şi prin referendum.�

Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului
român, care o exercită prin autorităţile sale
reprezentative, constituite prin alegeri libere,
periodice şi corecte, precum şi prin referendum.�
Amendament P.N.L.

1. Înlocuirea sintagmei �organe reprezentative� cu cea
de �autorităţi reprezentative� conform prevederilor
Titlului III din Constituţie.

2. Termenele �organe� sau �autorităţi� sunt utilizate
într-un mod echivalent în tot cuprinsul Constituţiei, cum ar
fi în ceea ce priveşte Parlamentul, acesta fiind organul
reprezentativ suprem, conform art.58 alin.1; acceptarea
amendamentului presupune repunerea în discuţie, în mod
inutil, a majorităţii prevederilor constituţionale referitoare
la regimul politic.
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6. pct.2
prop.leg.

Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Suveranitatea României aparţine cetăţenilor ţării,
care o exercită prin organele lor reprezentative,
constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, şi
prin referendum.

Amendament dep. Vekov Karoly

1. Renunţarea la principiul suveranităţii naţionale.
2. Principiul suveranităţii naţionale este o tradiţie a

constituţionalismului românesc şi european, care nu este
afectat de integrarea în Uniunea Europeană, întrucât
aceasta nu generează o supra-suveranitate.

7. pct.2
prop.leg.

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

Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul
cuprins:

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

8. pct.2
prop.leg.

După alineatul (1) al articolului 2 se introduce un
nou alineat, (11), cu următorul cuprins:
(11) Anumite drepturi suverane sau exercitarea
acestora împreună cu alte state, pot fi transmise,
prin tratate internaţionale, către organizaţii
internaţionale sau organe ale acestora. În aceste
cazuri, actele juridice şi hotarârile judecătoreşti
obligatorii pentru statul român, adoptate de
organizaţia internaţionala sau de organele
acesteia pot avea aplicabilitate directă în sistemul
juridic intern si pot avea prioritate faţa de
normele juridice interne.

Amendament Toro Tibor

1. Este o soluţie ce se regăseşte în unele constituţii
europene, cum ar fi cea a Germaniei.

2. Problema a fost rezolvată în art. 1451 şi 1452  numai în
ce priveşte integrarea euro-atlantică, ce singură se justifică
faţă de voinţa populară din România. Dacă soluţia
integrării ar fi de principiu, ea ar permite, fără consultarea
poporului, orice fel de integarare.

9. pct.2
prop.leg.

- Se adaugă alin.11 cu următorul conţinut:
(11) Transferul unor atribuţii de suveranitate
către instituţiile comunitare se face în baza unei
legi organice în procedura prevăzută de
Convenţia Europeană.

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Pregătirea disponibilităţii de cesiune de suveranitate.
2. Soluţia este reglementată la art. 1451 alin. 1 din

propunerea legislativă în sensul transferului unor atribute
şi exercitării în comun a unor competenţe, ceea ce nu
implică ştirbirea suveranităţii, ci realizarea ei în condiţii
superioare, mai ales că Uniunea Europeană nu are
personalitate juridică şi deci nu beneficiază de o supra-
suveranitate.
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1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

10. art.3 alin.(3)
Constituţie

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect adminstrativ,
în comune, oraşe şi judeţe. în condiţiile legii, unele
oraşe sunt declarate municipii.

Alineatul (3) al articolului 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Teritoriul este organizat, sub aspect
adminstrativ, în comune, oraşe şi judeţe, în
condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii.
Prin lege organică se pot stabili şi alte forme de
organizare a administrativă a teritoriului.�

Amendament UDMR

1. Pentru crearea posibilităţii unor noi forme de
organizare administrativă a teritoriului.

2. Legiuitorul ordinar, chiar printr-o lege organică, nu
poate modifica o normă constituţională, ceea ce constiuie o
caracteristică a constituţionalismului românesc şi a celui
european.

11. pct.3
prop.leg.

�(1) Statul are ca fundament unitatea poporului
român şi solidaritatea cetăţenilor săi.�

Art.4 al.1 �solidaritatea cetăţenilor săi �
se elimină.

Amendament PRM

1. Să se reţină la nivelul normei constituţionale doar
unitatea poporului român.

2. Solidaritatea cetăţenilor constiuie substanţa unităţii
poporului şi este un principiu european general .

12. pct.3
prop.leg.

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

Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul
cuprins:

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

13. pct.3
prop.leg.

- După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un
nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
(3) Statul român este responsabil pentru
comunităţile naţionale, etnice şi lingvistice ale
românilor de peste graniţele sale. În acest sens
statul sprijină păstrarea şi dezvoltarea identităţii
naţionale a acestor comunităţi în forme şi condiţii
stabilite prin lege.

Amendament Toro Tibor

1. Precizarea responsabilităţii statului pentru românii din
afara graniţelor.

2. Problema este reglementată în mod corespunzător la
art.7 din Constituţie şi nu se justifică crearea unui temei
constituţional pentru o lege similară celei privind
maghiarii de peste graniţă, întrucât nu corespunde
standardelor europene în acest domeniu.

14. art. 5
Constituţie

(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau
se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.
(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care
a dobândit-o prin naştere.

Art.5 se completează, după alin.(2), cu un nou
alineat, (3)
�(3) Este român în sensul prezentei Constituţii
oricine are naţionalitate română sau a fost
admis pe teritoriul României, aşa cum era el la
1 ianuarie 1940, în calitate de cetăţean român,
de soţ sau de descendent al unui cetăţean
român.�

Amendament dep. Vasile Moiş

1. Definirea calităţii de român.
2. Definirea apartenenţei etnice a unei persoane depinde

exclusiv de opţiunea sa şi nu poate fi impusă printr-o
normă constituţională.
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15. art. 6
Constituţie

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la
păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii
lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi
de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni
români.

Înaintea alineatului (1) al articolului 6 se introduce un
nou alineat, cu următorul cuprins:
(1) �Statul recunoaşte şi protejează
minorităţile, naţionale, ca fiind comunităţi
naţionale minoritare, elemente (factori)
constitutive ale statului, cu o identitate etnică,
culturală, lingvistică şi religioasă proprie, care
se integrează în societatea românească
reprezentând o valoare incontestabilă.�
Amendament UDMR

1. Instituirea unei noi structuri a comunităţilor naţionale
minoritare.

2. Comunitatea naţională minoritară este un concept
contrar prevederilor art.4 din Constituţie, de natură a
acutiza conflictele etnice şi contar concepţiei europene
privind protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale. Potrivit avizului Comisiei de la Veneţia,
adoptarea unui asemenea concept ar implica şi instituirea
conceptului de �majoritate naţională�, aplicabil şi
românilor de peste graniţă, exacerbând, un criteriu de
natură conflictuală, contrar integrării României în Uniunea
Europeană.

16. art.6
Constituţie

Alin.1 al art.6 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Statul recunoaşte şi garantează tuturor
cetăţenilor, inclusiv celor aparţinând minorităţilor
naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la
exprimarea identităţii lor etnice, culturale,
lingvistice şi religioase.
Amendament PD

1. Conform modelului constituţiei Republicii Moldova
din 1994.

2. Problema este reglementată la art.4 şi art. 6 din
Constituţie, iar modelul avut în vedere s-a dovedit practic
de natură a submina unitatea statului prin acutizarea
conflictelor existente în Republica Moldova.

17. art.6
Constituţie

Alin.2 al art.6 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru
păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii
persoanelor aparţinând comunităţilor naţionale
minoritare şi a persoanelor aparţinând acestor
comunităţi trebuie să fie conforme cu principiul
egalităţii, egalităţii şanselor şi a nediscriminării.
Amendament UDMR

1. Statutul comunităţilor naţionale minoritare şi a
persoanelor care le compun pe temeiul principiului
egalităţii de şanse şi a nediscriminării

2. Principiile avute în vedere sunt incomplete şi se
regăsesc în reglementarea mult mai amplă a art.4 alin.2 din
Constituţie, astfel încât adoptarea amendamentului nu ar
conduce decât la o discriminare nejustificată.

18. art. 6
Constituţie

După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou
alineat, (21), cu următorul cuprins:
(21) �Instituţiile comunităţilor naţionale înfiinţate
cu scopul păstrării, dezvoltării şi exprimării
identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase,
se organizează pe baza principiului autonomiei şi al
subsidiarităţii.�
Amendament UDMR

1. Instituţionalizarea conceptului de comunităţi naţionale
prin autonomizarea acestora.

2. Autonomizarea conceptului de comunitate naţională nu
este justificată pentru motivele arătate la amendamentul 15.
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19. art.6
Constituţie

Art.6 va avea următorul cuprins:
(1) Identitatea naţională, etnică sau lingvistică

este un drept fundamental al omului.
(2) Orice cetăţean are dreptul de a alege liber

apartenenţa la o comunitate naţională, etnică
sau lingvistică.

(3) Statul recunoaşte şi garantează dreptul
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
de a păstra, dezvolta şi expnima identitatea
naţională, etnică sau lingvistică.

(4) Statul recunoaşte minorităţile naţionale ca
fiind comunităţi naţionale minoritare, factori
constitutivi ai statului având identitate
naţională, etnică, lingvistică, culturală şi
religioasă proprie, care se integrează în
societatea românească reprezentând o valoare
incontestabilă.

(5) Măsurile luate de stat pentru păstrarea,
dezvoltarea şi exprimarea identităţii
comunităţilor naţionale minoritare şi a
persoanelor aparţinând acestor comunităţi
trebuie să fie conforme cu principiul egalităţii,
egalităţii şanselor şi a nediscriminării.

(6) Comunităţile naţionale minoritate pot
solicita şi dobândi dreptul la autonomie
culturală.

(7) Dreptul la autonomie culturală se exercită,
pe baza unor prerogative de drept public în
domeniul învăţământului, culturii,
comunicaţiei, precum şi în alte domenii ale
vieţii comunitare, prin instituţii proprii, care se
înfiinţează şi funcţionează pe baza unor legi
speciale.

(8) Statul sprijină întărirea legăturilor
comunităţilor naţionale minoritare cu naţiunea
de care aparţin.

Amendament dep. Kovács Zoltán, Pécsi Ferenc,
Szilágyi Zsolt, Toró Tibor, Vekov Károly

1. Instituţionalizarea conceptului de comunitate
naţională şi a autonomiei culturale.

2. Art. 6 din Constituţie consacră dreptul la identitate, iar
propunerea de modificare nu se justifică ţinând seama de
principiile constituţionalismului românesc, de prevederile
art.4 din Constituţie şi de tendinţele moderne de apropiere
şi dezvoltare a etniilor în cadrul Uniunii Europene şi de
prevederile proiectului de Constituţie a Uniunii Europene
(pct.2), conform căruia �Uniunea Europeană respectă
identitatea naţională a statelor membre.�
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20. pct.4
prop.leg.

Articolul 9 se modifică astfel:
- Denumirea va fi: �Sindicatele, patronatele şi
asociaţiile profesionale�
- Cuprinsul articolului va fi:
     �Articolul 9 � Sindicatele, patronatele şi
asociaţiile profesionale  se constituie şi îşi
desfăşoară activitatea potrivit cu statutele lor, în
condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor
şi la promovarea intereselor profesionale, economice
şi sociale ale salariaţilor şi ale membrilor asociaţiilor
patronale sau profesionale.�

Articolul 9 se modifică astfel:
Denumirea marginală va fi: �Patronatele,
sindicatele şi asociaţiile profesionale�
Cuprinsul articolului va fi:
 �Articolul 9 � Patronatele, sindicatele,şi asociaţiile
profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea
potrivit cu statutele lor, în condiţiile legii. Ele contribuie
la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor
profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor şi
membrilor asociaţiilor patronale sau profesionale.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Inversarea ordinii între patronate şi sindicate întrucât
în dezvoltarea istorică patronii sunt o condiţie pentru
existenţa salariaţilor şi implicit a sindicatelor.

2. Completarea textului actual nu justifică o asemenea
inversare, întrucât ordinea constituţională într-un stat
democratic trebuie să aibă în vedere ponderea în totalitatea
populaţiei a grupărilor la care se referă. În plus, sub aspect
normativ, această enumerare nu are nici o semnificaţie.

21. pct.4
prop.leg.

Titlul articolului 9 va avea următoarea
denumire:
�Sindicatete şi patronatul�
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Eliminarea asociaţiilor profesionale.
2. Eliminarea propusă nu se justifică cât timp însăşi

sindicatele şi patronatele sunt expresia dreptului de
asociere pe criterii profesionale.

22. pct.4
prop.leg.

Păstrarea denumirii iniţiale şi eliminarea din
conţinutul articolului a expresiei �patronatele şi
asociaţiile profesionale�.

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Eliminarea asociaţiilor profesionale şi patronale
2. Eliminarea propusă nu se justifică cât timp sindicatele

însăşi sunt o expresie a dreptului la asociere pe criteriul
profesional, ca şi patronatele şi asociaţiile profesionale.

23. pct.4
prop.leg.

După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un
nou alineat, (3), cu următorul cuprins:

La articolul 11, se introduce un nou alineat,
alin.(3), cu următorul cuprins:

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ

24. art.12 alin.(3)
Constituţie

(3) Imnul naţional al României este "Deşteaptă-te
române".

Eliminarea art.12 alin.13 din Constituţie.
Amendament PD + dep. Şt. Cazimir

1. Eliminarea imnului naţional deoarece în unele
constituţii, cum ar fi a Germaniei, el nu e prevăzut ca atare.

2. Imnul este cel al Revoluţiei Române  din decembrie
1989 şi eliminarea sa ar avea semnificaţia renunţării la acest
simbol tradiţional pentru cântecele patriotice specifice
României. Soluţia trecerii imnului  în legea fundamentală se
regăseşte şi în alte constituţii, cum ar fi cea a Franţei, care a
preluat imnul Revoluţiei Franceze de la 1789.

25. art.14
Constituţie

Capitala României este municipiul Bucureşti. Art.14 din Constituţie poate lipsi.
Amendament PD

1. Nu este de nivel constituţional.
2. Consacrarea constituţională a Bucureştiului ca fiind

capitala ţării este încă din Constituţia din 1866 (art. 125) şi se
regăseşte şi în alte constituţii, cum ar fi cea a Spaniei (art. 5).
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26. pct.6
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau
militare, pot fi ocupate de persoanele care au
cetăţenia română şi domiciliul în ţară.
Statul român garantează egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii.�

Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(3) Demnităţile publice, precum şi funcţiile
militare, pot fi ocupate de persoanele care au
cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Accesul la
funcţiile publice civile este supus condiţiilor
definite prin lege (organică). Statul român
garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
pentru ocuparea acestor funcţii.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Pentru ca funcţiile publice civile să nu fie condiţionate
de calitatea de cetăţean român şi nici de obligativitatea
domiciliului în ţară, ci numai de legea organică.

2. Nu se justifică ca funcţiile publice să aibă un statut
constituţional în cazul celor militare, şi de nivelul legii
organice în cazul celor civile, spre diferenţă de temeiul
actual, care este exclusiv constituţional. Funcţia publică,
fiind în interesul publicului, nu poate fi exercitată într-un
stat suveran decât de cetăţenii ţării, iar condiţia domiciliului
în ţară este indispensabilă pentru îndelinirea acestei funcţii
în slujba fiecărui cetăţean (altminteri, statul ar trebui să
suporte cheltuielile celui care are nevoie de serviciile
funcţionarului public cu domiciliul în străinătate).

27. pct.6
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 16 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau
militare, pot fi ocupate de persoanele care au
cetăţenia română şi domiciliul în ţară.�

Amendament PRM

1. Egalitatea între sexe nu poate fi redusă numai la
domeniul ocupării funcţiilor şi demnităţilor publice.

2. Prevederea în cauză nu reduce această egalitate doar
la ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice ţinând seama
de art. 4 şi art. 16 din Constituţie, însă ea se justifică pe
necesitatea precizării acestui principiu într-un domeniu de
interes deosebit pentru viaţa politică a ţării, în concordanţă
cu tendinţele generale europene.

28. pct.6
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ

29. art.18 alin.2
Constituţie

(2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în
condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a
convenţiilor internaţionale la care România este
parte.

Alineatul (2) al articolului 18 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în
condiţiile legii, cu respectarea tratatelor
internaţionale la care România este parte, precum
şi începând cu data la care România va deveni
membră a Uniunii Europene, în conformitate
cu dispoziţiile actelor cu caracter obligatoriu
adoptate în cadrul acesteia.
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Precizarea caracterului obligatoriu al legislaţiei
Uniunii Europene legată de dreptul de azil.

2. Obligativitatea legislaţiei comunitare este
reglementată la art. 1451; de aceea reluarea acestei
obligaţii numai în legătură cu dreptul de azil ar putea
induce soluţia că faţă de alte prevederi comunitare,
obligativitatea este de altă natură, ceea ce ar putea conduce
la soluţii contradictorii şi nejustificate.

30. pct.7
prop.leg.

După alineatul (1) al articolului 19 se adaugă un nou
alineat, cu următorul cuprins:
�(11) Prin derogarea de la alineatul (1), cetăţenii
români pot fi extrădaţi în baza convenţiilor
internaţionale la care România este parte, în
condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate.�

Păstrarea textului iniţial al Constituţiei.

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Eliminarea posibilităţii extrădării cetăţenilor români
2. Posibilitatea extrădării este necesară pentru crearea

unui spaţiu juridic de securitate în cadrul Uniunii
Europene, cât şi pentru lupta împotriva unor flagele cu
caracter internaţional cum sunt terorismul, traficul de
droguri, de fiinţe umane, de arme etc.
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31. art.21 alin.1
Constituţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru
apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale
legitime.

Alineatul (1) al articolului 21 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(1) Orice persoană se poate adresa unei instanţe
independente şi imparţiale, instituite de lege,
pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Dreptul la justiţie presupune instanţe independente şi
imparţiale.

2. Problema este soluţionată prin amendarea art. 123.

32. pct.8
prop.leg.

După alineatul (2) al articolului 21 se introduc
două noi alineate, (3) şi (4), cu următorul cuprins:

După alineatul (2) al articolului 21 se introduc două
alineate, alin.(3) şi alin.(4), cu următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ

33. - - După art.22 se introduce un articol nou, 221
- Denumirea: ,,Clonarea umană procrearea asistată
medical, ingineria genetică şi transplantul de organe�
- Cuprinsul articolului:
�Art.221:  (1) Fiinţa umană şi mediul său de
viaţă sunt protejate prin lege împotriva
abuzurior pe calea ingineriei genetice.
(2) Pe teritoriul României este interzisă orice
formă de clonare a fiinţei umane precum şi
intervenţiile în patrimoniul genetic al gameţilor
şi embrionior umani.
(3) Utilizarea patrimoniului germinal şi genetic
uman în scopul procreării asistate medical se
face în condţiile legii, cu asigurarea protecţiei
demnităţii umane, a persoanei şi a famiiei.
Recurgerea la metoda de procreare asistată
medical este posibilă numai în cazuri de
sterilitate ori când există pericolul transmiterii
unei boli grave pe cale genetică. Patrimoniul
genetic al unei persoane nu poate fi analizat,
înregistrat şi comunicat fără acordul acesteia.
(4) Transplantul de organe, de ţesuturi şi de celule
umane se face numai în condiţiile legii. Cedarea
organelor, ţesuturior şi celulelor umane este
gratuită. Comerţul cu organe, ţesuturi şi celule
umane este interzis.�
Amendament dep. Vasile Moiş

1. Pentru prevenirea abuzurilor pe cale de inginerie
genetică sau transplant de organe.

2. Problema nu este de domeniul Constituţiei, ci a legii,
deoarece ingineria genetică poate constitui nu numai un
factor de risc negativ, ci şi de progres în lupta împotriva
anumitor boli. De asemenea transplantul de organe, cât
timp nu are o semnificaţie penală, este un factor de apărare
a sănătăţii, astfel încât, prin natura sa, nu este de domeniul
legiuitorului constituant, ci al celui ordinar.
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34. pct.9
prop.leg.

Art. 23 se modifică astfel:
- Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
�(4) Arestarea preventivă se dispune numai de instanţa
de judecată.�
- După alineatul (4) se introduc trei noi alineate, (41),
(42) şi (43), cu următorul cuprins:
�(41) ....�
�(42) În faza de judecată, arestarea preventivă se menţine
până la împlinirea duratei de 30 de zile atunci când această
măsură a fost dispusă în faza de urmărire penală şi se
poate prelungi cu câte o durată de cel mult 30 de zile.�
�(43) ...�
- Alineatul (6) va avea următorul cuprins:
�(6) Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este
obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut,
precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.�

Art.23 se modifică astfel:
- Alineatul (4) va avea următorul cuprins:
� (4) Arestarea preventivă se dispune numai de
judecător.�
- Alineatul (42) se modifică şi va avea următorul cuprins:
�(4)² În faza de judecată, arestarea preventivă se
menţine până la împlinirea duratei de 30 de zile şi se
poate prelungi cu câte o durată de cel mult 30 de
zile, dacă instanţa constată că sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege. Dacă s-a pronunţat
o hotărâre de condamnare, arestarea preventivă
se poate menţine până la soluţionarea definitivă
a căilor de atac�.

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Corelarea cu art. 27 alin. 3 privind percheziţiile.
2. Arestarea preventivă, întrucât presupune lipsirea de

libertate necesită o precedură mai severă în ceea ce
priveşte admiterea sa numai de către o instanţă de judecată
şi pe o durată care să minimalizeze pericolul oricărui abuz.

35. pct.9
prop.leg.

Alin.(4) al art.23 va avea următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ

36. pct.9
prop.leg.

Alineatul (4) al art.23 va avea următorul cuprins:
(4) Arestarea preventivă se poate dispune numai în
temeiul unui mandat emis de judecător.
Amendament PD

1. Pentru simplificarea posibilităţii de emitere a
mandatului de arestare.

2. Arestarea preventivă, constituind o pierdere, chiar
limitată, a dreptului constituţional la libertate individuală,
presupune o garanţie mai severă pe care o poate asigura
numai instanţa de judecată.

37. pct.9
prop.leg.

Alin.(6) al art.23 va avea următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ

38. pct.9
prop.leg.

Alineatul (4) al art.23 va avea următorul cuprins:
�(4) Arestarea preventivă se dispune numai de
instanţa de judecată, cu excepţia mandatului de
arestare preventivă provizorie, care poate fi
emis de procuror, pentru o perioadă de maxim
5 zile.�
Amendament dep. Gh. Duţu

1. Necorelarea cu noul Cod de procedură penală,
conform căruia şi procurorul poate dispune arestarea
preventivă pe o perioadă de trei zile.

2. Norma constituţională este pentru a inova legislaţia şi
nu pentru a fi pusă de acord cu ea. Dreptul procurorului de
a dispune arestarea este nejustificat cât timp acesta nu se
încadrează în puterea judecătorească.

39. pct.10
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 27 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Percheziţiile pot fi dispuse de judecător şi pot fi
efectuate numai în formele prevăzute de lege.�

Alineatul (3) al articolului 27 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(3) Percheziţia se dispune numai de judecător şi
poate fi efectuată numai în formele prevăzute de lege.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Propunere redacţională pentru sublinierea exclusivităţii
judecătorului în dispunerea percheziţiei.

2. Propunere inutilă, întrucât textul în forma actuală este
clar cu privire la această exclusivitate.
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40. pct.10
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 27 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(3) Percheziţiile pot fi dispuse numai de judecător
şi pot fi efectuate exclusiv  în formele prevăzute de
lege. În cazul infracţiunilor flagrante,
percheziţiile pot fi dispuse şi de procuror.�
Amendament dep. Gh. Duţu

1. Pentru ca percheziţia să se poată dispune şi de
procuror, în cazul infracţiunilor flagrante.

2. Indicarea a două autorităţi (procurorul şi judecătorul)
pentru a dispune percheziţia, chiar în cazul infracţiunii
flagrante, este o soluţie conflictuală, întrucât ar putea
genera decizii contradictorii între procuror şi judecător şi
este de natură să altereze garanţia constituţională pe care o
reprezintă aprobarea percheziţiei numai de către o
autoritate independentă, care este exclusiv judecătorul.

41. - - După art.29 se introduce un articol nou, 291,
- Denumirea: ,, Libertatea economică�
- Cuprinsul articolului:
,,Art.291: Libertatea economică a fiecarui cetăţean
este garantată. Ea presupune accesul liber la o
activitate economică lucrativă precum şi exercitarea
liberă a acesteia �.
Amendament dep. Vasile Moiş

1. Definirea noţiunii de libertate economică.
2. Libertatea economică nu poate avea ca fundament

decât libera iniţiativă fără de care este lipsită de substanţă.
Ori libera iniţiativă a fost consacrată constituţional prin
prevederile din propunerea legislativă de revizuire
referitoare la art. 134 alin. 1.

42. art.32 alin.(4)
Constituţie

(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Alineatul (4) al articolului 32 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
(4) Invăţământul de stat e gratuit.

Amendament PD

1. Pentru instituirea gratuităţii învăţământului de stat.
2. Ca şi în restul Europei, gratuitatea învăţământului de

stat nu este asigurată decât în condiţiile legii, spre a se
putea astfel realiza concurenţa cu învăţământul particular,
aspect esenţial pentru dezvoltarea învăţământului în
ansamblul său. În perioada antebelică tot învăţământul de
stat era cu plată, iar gratuitatea se asigura numai prin
intermediul unor burse acordate în funcţie de merit şi de
situaţia socială a beneficiarului.

43. - - După art.33 se introduce un articol nou, 331,
Denumirea: Dreptul la mediu sănătos şi echilibrat
ecologic
Cuprinsul articolului:
(1) Statul recunoaşte şi asigură dreptul oricărei
persoane la un mediu înconjurător sănătos şi
echilibrat ecologic.
(2) Statul este obligat să asigure cadrul
legislativ necesar şi adecvat pentru exercitarea
acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea
de a proteja şi a ameliora mediu înconjurător.

Amendament UDMR

1. Definirea dreptului la mediu sănătos.
2. Dreptul la un mediu sănătos este reglementat prin

art.461 din propunerea legislativă de revizuire. Consacrarea
constituţională a dreptului la un mediu sănătos constituie o
tendinţă caracteristică a evoluţiei legislaţiei europene.
Modalităţile de realizare a acestui drept, prin diversitatea
lor, amploarea investiţiilor şi a formelor de răspundere pe
care le generează nu sunt de natura normei constituţionale
şi în toate ţările reclamă intervenţia legiuitorului ordinar,
mai ales că legislaţia în acest domeniu este în plină
formare şi evoluţie.
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44. art.34 alin.(1)
Constituţie

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

Alin.(1) al art.34 (actual) se completează.
Cuprinsul completării: ,,Participarea la vot este
obligatorie, sub sancţiunea prevăzută de lege.�

Amendament dep. Vasile Moiş

1. Obligativitatea votului pentru combaterea
absenteismului.

2. Constituind un drept constituţional, votul nu poate fi
obligatoriu. Obligativitatea votului,  ce exista în perioada
antebelică, nu a constituit un mijloc de combatere a
absenteismului deoarece votanţii ce nu vor să se exprime,
chiar dacă sunt obligaţi să voteze, o vor face în modalităţi a
cărui efect va fi numai creşterea voturilor nule. De aceea,
obligativitatea votului, în general, a fost eliminată în toate
legislaţiile europene şi reintroducerea lui la nivelul
Constituţiei ar avea semnificaţia unei evoluţii negative.

45. art.35 alin.(2)
Constituţie

(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 locale, şi vârsta de cel puţin 35 de ani,
pentru a fi aleşi în Senat sau în funcţia de Preşedinte
al României.

Alineatul (2) al art. 35 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Candidatii trebuie sa fi împlinit, până în
ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de
ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor, în
Senat, în organele locale  sau în funcţia de
Preşedinte al României.

Amendament PD

1. Desfiinţarea censului de vârstă dintre Camera
Deputaţilor şi Senat, precum şi pentru Preşedintele
României

2. În condiţiile bicameralismului, desfiinţarea censului
de vârstă dintre cele două Camere este nejustificată,
întrucât acest cens este unul dintre elementele esenţiale de
diferenţiere dintre cele două Camere şi constituie una din
cauzele ce justifică structura duală a Parlamentului. De
aceea el se regăseşte în majoritatea regimurilor bicamerale.
De asemnea, funcţia de Preşedinte al României presupune
o experienţă politică legată de pragul de vârstă actual.

46. pct.12
prop.leg.

După articolul 35 se introduce un nou articol, 351,
cu următorul cuprins:
- Denumirea va fi: �Alegerile pentru Parlamentul
European�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Art.351.   În condiţiile aderării României la Uniunea
Europeană, cetăţenii români au dreptul de a alege şi
de a fi aleşi în Parlamentul European�.

Cuprinsul articolului va fi:
�În cazul aderării României la organizaţii supra-
statale care presupun alegeri pentru structuri
parlamentare proprii, cetăţenii români au dreptul
de a alege şi de a fi aleşi în respectivele structuri
parlamentare�.

Amendament dep. Sever Meşca

1. Dreptul cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi în
structurile parlamentare a organizaţiilor supra-statale.

2. Dreptul cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi în
structurile parlamentare ce nu sunt naţionale nu poate
exista decât în cazul Parlamentului European care, prin
natura lui, este o structură de integrare. Celelalte structuri
parlamentare internaţionale (ale OSCE, Consiliul Europei,
NATO etc.) sunt alcătuite numai din membrii desemnaţi
de parlamentele naţionale, întrucât nu au semnificaţia unor
structuri de integrare, ci exclusiv de cooperare inter-
parlamentară.

47. art.41 alin.(1)
Constituţie

(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele
asupra statului, sunt garantate. Coţinutul şi limitele
acestor drepturi sunt stabilite de lege.

Alineatul (1) al art. 41 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra
statului, sunt garantate. Coţinutul şi limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege fără a face imposibilă
realizarea lor.

Amendament PD

1. Condiţionarea stabilirii conţinutului dreptului de
proprietate de posibilitatea realizării lui.

2. Imposibilitatea realizării dreptului de proprietate este
sinonimă cu desfiinţarea acestui drept astfel încât, prin
ipoteză, nu poate constitui un criteriu al definirii conţinutului
şi limitelor dreptului respectiv.
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48. pct.13
prop.leg.

�(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în
mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii
străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate
privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate
din aderarea României la Uniunea Europeană şi din
alte tratate internaţionale la care România este parte,
pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin
legea organică, precum şi prin moştenire legală.�

Alineatul (2) al art.41 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită
în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii
străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de
proprietate privată asupra terenurilor numai în
condiţiile rezultate din aderarea României la
Uniunea Europeană şi din alte tratate
internaţionale la care România este parte, pe bază
de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin legea
organică, precum şi prin moştenire.�
Amendament P.N.L.

1. Dreptul de moştenire testamentară trebuie să
prevaleze asupra moştenirii legale, care nu constituie decât
o prezumţie instituită de legiuitor în lipsa unui testament.

2. Extinderea dreptului de moştenire la cea testamentară
ar încuraja operaţiuni ilicite pentru dobândirea de terenuri
prin testamente, favorizând accesul în spaţiul ţării noastre
şi al Uniunii Europene a unor persoane din afara acestui
teritoriu.

49. pct.13
prop.leg.

Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Dreptul de proprietate privată este garantat şi
ocrotit  în mod egal de lege, indiferent de titular.
Dobândirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi
apatrizi se realizează numai în condiţiile legii
organice, pe bază de reciprocitate sau moştenire
legală.
Amendament dep. Ioan Timiş

Idem motivarea amendamentului 48.

50. pct.13
prop.leg.

- La alineatul (2) se elimină:
�rezultate din aderarea României la Uniunea
Europeană�

Amendament PRM

1. Posibilitatea dobândirii de terenuri de către străini sau
apatrizi numai pe bază de reciprocitate şi în condiţiile
convenţiilor internaţionale încheiate în acest scop,
eliminându-se referirea la Uniunea Europeană

2. Prin natura sa, Uniunea Europeană presupune atât
reciprocitatea cât şi convenţia internaţională la care se
referă autorul amendamentului.  De aceea, eliminarea
propusă nu se justifică mai ales că prin tratatul de aderare
se vor putea stabili termene pentru libera circulaţie a
terenurilor înăuntrul cărora să se asigure o dezvoltare
economică care să conducă la rente funciare comparabile
cu cele din ţările Uniunii Europene. Eliminarea acestei
condiţionări este, de aceea,  împotriva interesului naţional.

51. pct.13
prop.leg.

Titlul articolului 41 va avea următoarea denumire:
�Dreptul de proprietate privată�
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

52. pct.13
prop.leg.

Alin.(2) al art.41 va avea următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.
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53. pct.13
prop.leg.

(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în
mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii
străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de
proprietate privată asupra terenurilor numai în
condiţiile rezultate din aderarea României la
Uniunea Europeană şi din alte tratate
internaţionale la care România este parte, pe bază
de reciprocitate sau în condiţiile prevăzute prin
legea organică, precum şi prin moştenire legală.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Pentru ca legea organică la care se referă textul să
poată fi adoptată distinct de existenţa unui tratat
internaţional

2. Legea organică pentru dobândirea de terenuri de către
cetăţenii străini sau apatrizi nu poate fi ruptă de condiţia
reciprocităţii şi a existenţei unui tratat internaţional,
deorece ea este tocmai consecinţa unei asemenea
condiţionări, ce constituie temeiul său legal.

54. pct.13
prop.leg.

Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în
mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii
străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate
privată asupra terenurilor prin moştenire legală
sau prin cumpărare, numai când în România
venitul pe cap de locuitor va fi cel puţin egal cu
venitul pe cap de locuitor din Uniunea
Europeană.�
Amendament dep. Ludovic Mardari

1. Condiţionarea posibilităţii de dobândire a terenurilor
de egalizarea venitului pe cap de locuitor din România cu
cel din Uniunea Europeană.

2. Venitul pe cap de locuitor depinde de efortul naţional
pentru ridicarea acestui venit. De aceea, nici în Uniunea
Europeană sau în statele care o compun venitul pe cap de
locuitor nu poate fi acelaşi peste tot şi fluctuează
permanent. Soluţia propusă de autorul amendamentului
este nu numai inaplicabilă, dar poate compromite aderarea
României la Uniunea Europeană.

55. - - După alineatul (2) al articolului 41 se introduce un
nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
�(21) Titularii dreptului de proprietate sunt
obligaţi să contribuie proporţional la bunăstarea
socială.�
Amendament PRM

1. Contribuţia la bunăstarea socială să fie în sarcina
titularului dreptului de proprietate în mod proporţional.

2. Potrivit art. 53 din Constituţie, sistemul legal de
impunere trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor
fiscale, ceea ce are în vedere atât titularul dreptului de
proprietate, cât şi oricare alte venituri.

56. pct.13
prop.leg.

Eliminarea alin.(31).

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Textul privind exproprierea acoperă şi astfel de
împrejurări.

2. Atât exproprierea, care este o vânzare forţată, cât şi
schimbul obligatoriu de proprietăţi, confiscare etc., ar putea
fi utilizate ca mijloace de epurare etnică, pe criterii de clasă
etc., care toate reprezintă discriminări, astfel încât norma
constituţională prevăzută în propunerea legislativă se
justifică tocmai datorită utilizării unor asemenea practici în
istoria mai îndepărtată a României sau în practica altor ţări.
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57. art.41 alin.(8)
Constituţie

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din
infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în
condiţiile legii.

Alin.8 al art.41 se elimină.

Amendament PD

1. Textul nu este de nivelul Constituţiei, ci al Codului
Penal.

2. Orice prevedere a legiuitorului ordinar privind confiscarea
unui bun nu poate fi instituită în afara unui temei constituţional.
În baza acestei norme, ce se cere a fi eliminată, a fost abrogată
din legislaţia penală confiscarea averii ca pedeapsă principală
sau accesorie. Adoptarea amendamentului ar avea drept
consecinţă posibilitatea legiuitorului ordinar ca să legifereze din
nou o asemenea pedeapsă,  cât timp confiscarea nu este limitată
doar la bunurile ce au făcut posibilă sau au rezultat ca urmare a
săvârşirii unei infracţiuni sau contravenţii.

58. art.41 alin.(8)
Constituţie

(8) Bunurile destinate la, folosite pentru sau
rezultate din săvârşirea de infracţiuni ori
contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile
legii.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Pentru o mai precisă reglementare.
2. Reglementarea actuală este corespunzătoare sub

aspectul acurateţei juridice, pe când cea propusă ar putea
genera practici legislative şi judiciare controversate (un
bun poate să nu fie destinat săvârşirii unei infracţiuni sau
contravenţii prin natura lui, ci prin utilizarea ce i se dă,
astfel încât ceea ce contează este destinaţia reală şi nu cea
proiectată la realizarea bunului, pe când redactarea propusă
ar presupune exclusiv destinaţia proiectată sau poate
induce o asemenea interpretare).

59. 

pct.14
prop.leg.

Persoanele handicapate se bucură de protecţie
specială. Statul asigură realizarea unei politici
naţionale de prevenire, de tratament, de readaptare,
de învăţamânt, de instruire şi de integrare socială a
persoanelor cu handicap, respectând drepturile şi
îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.

Art. 46 - Egalitatea de şanse a persoanelor cu
dizabilităţi (cu nevoi speciale).
Persoanele cu dizabilităţi au garantată egalitatea de
şanse cu ceilalţi cetăţeni. Statul asigură realizarea
unei politici naţionale de egalizare a oportunităţilor
şi de participare socială deplină pentru persoanele
cu dizabilităţi. Drepturile şi îndatoririle ce revin
părinţilor şi tutorilor sunt respectate.
Amendament PD

1. Preluarea unui termen utilizat în legislaţia anglo-saxonă.
2. Norma constituţională, fiind destinată poporului în mod

necesar nu poate conţine decât termenii utilizaţi de cetăţeni. De
aceea, sintagma �persoane cu handicap� este corespunzătoare
înţelesului curent şi recepţiei sociale a normei constituţionale.
De asemenea, prin definiţie, persoanele cu handicap nu pot
avea o  participare egală şi deplină cu aceea a cetăţenilor fără
handicap şi de aceea trebuie să beneficieze de o protecţie
specială, aşa cum prevede art. 46 din Constituţie.

60. pct.16
prop.leg.

�(3) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru
prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea
statului nu înlătură, în condiţiile legii, răspunderea
magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea
credinţă.�

Teza 2 din alin.(3) al art.48 din propunerea
legislativă se elimină.

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Reglementare prea amănunţită.
2. Reglementarea este de principiu, nu amănunţită,

deoarece răspunderea statului pentru erorile judiciare
reprezintă o socializare a consecinţelor produse de cei
care, cu rea credinţă, au săvârşit eroarea, cât timp au
îndeplinit funcţia în numele statului.

61. art.51 din
Constituţie

pct.1  şi pct.18
prop.leg

�Respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a
legilor este obligatorie.�

- abrogare

Menţinerea actualului art.51 prin eliminarea
abrogării sale potricit punctului 18 din propunerea
legislativă.

Amendament dep. Sever Meşca

1. Respectarea Constituţiei este o îndatorire
fundamentală.

2. Textul a fost preluat la art.1, având astfel semnificaţia
nu numai a unei îndatoriri fundamentale a cetăţenilor dar şi
a unui principiu de aşezare pe temeiuri constituţionale a
statului şi a societăţii, ce caracterizează starea de
constituţionalitate a unei ţări.
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62. pct.20
prop.leg.

Articolul 55 se modifică şi va avea  următorul
cuprins:
�Articolul 55 - (1) Avocatul Poporului este numit pe o
durată de 4 ani pentru apărarea drepturilor şi
libertăţilor persoanelor fizice. Adjuncţii Avocatului
Poporului sunt specializaţi pe domenii de activitate.
 (2) Avocatul Poporului şi adjuncţii săi nu pot
îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată, cu
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul
superior.
  (3) ...�

Articolul 55 se modifică şi va avea  următorul cuprins:
(1) Instituţia Avocatului Poporului este format din
Avocatul General al Poporului şi Avocaţii
Specializaţi ai Poporului.
(2) Avocaţii Specializaţi ai Poporului îşi desfăşoară
activitatea pe următoarele domenii:
a. Protecţia comunităţilor naţionale minoritare,
prevenirea tuturor formelor de discriminare;
b. libertatea conştiinţei şi a cultelor;
c. problemele militarilor, activitatea serviciilor
speciale, instituţiilor de siguranţă şi ordine publică;
d. sistemul penitenciarelor;
e. protecţia consumatorului şi a concurenţei loiale;
f. protecţia informaţiilor personale.
Amendament UDMR

1. Instituirea unui Avocat General al Poporului şi unor
Avocaţi Specializaţi ai Poporului, precum şi a domeniilor
de activitate a acestora din urmă.

2. Divizarea instituţiei în Avocatul General şi Avocaţi
Specializaţi ai Poporului este de natură să ducă la
micşorarea eficienţei acesteia, iar precizarea
constituţională a domeniilor în care există Avocaţi
Specializaţi ai Poporului este o soluţie ineficientă,
deoarece domeniile în care ar trebui înfiinţaţi diferă în
funcţie de dinamica evoluţiilor sociale. Soluţia din
propunerea legislativă, asigurând o unitate de concepţie
permite şi flexibilitatea necesară în realizarea unei
eficienţe cât mai mari în apărarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor.

63. pct.20
prop.leg.

Alineatul (1) al articolului 55 se modifică şi va
avea  următorul cuprins:
 (1) Avocatul Poporului este numit de Senat şi
Camera Deputaţilor în şedinţă comună pe o
durată de 4 ani pentru apărarea drepturilor şi
libertăţilor persoanelor fizice.
Amendament dep. Ioan Timiş

1. Propunerea de la art. 62 lit. g1 să fie inclusă la art. 55
şi eliminaţi adjuncţii specializaţi ai Avocatului Poporului.

2. Art. 62 alin. 2 lit. g1, întrucât reglementează
instituţiile în care Camerele se reunesc în şedinţă comună,
numirea nu poate fi prevăzută decât în acea reglementare,
iar adjuncţii specializaţi ai Avocatului Poporului reprezintă
una din inovaţiile importante ale propunerii legislative în
concordanţă cu tendinţele din Uniunea Europeană, de
natură a fi o garanţie suplimentară pentru întărirea rolului
Avocatului Poporului în medierea conflictelor sociale.

64. pct.20
prop.leg.

(2) Avocatul Poporului nu poate îndeplini nici o
altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
funcţiilor didactice din învăţământul superior.
Amendament PRM

1. Eliminarea adjuncţilor Avocatului Poporului
2. Adjuncţii Avocatului Poporului nu pot avea un alt

statut decât cel al Avocatul Poporului.

65. art.58 alin.(1)
Constituţie

(1) Parlamentul este organul reprezentaţiv suprem al
poporului român şi unica autoritate legiuitoare a
ţării.

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem
al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a
ţării, care adoptă şi strategiile, respectiv
politicile de securitate naţională ale României.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Precizarea că Parlamentul adoptă şi strategii, respectiv
politicile de securitate naţională a României.

2. În calitatea de organ reprezentativ suprem al
poporului şi unică autoritate legiuitoare, Parlamentul are o
competenţă generală ce nu poate fi redusă la cele
prevăzute în amendament. De asemenea, ca o competenţă
specializată, la art. 62 alin. 2 lit. f) din propunerea
legislativă s-a precizat competenţa Camerelor reunite de a
aproba strategia naţională de apărare a ţării care, prin
natura ei, cuprinde şi politicile de securitate naţională.
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66. art.58 alin.(1)
Constituţie

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem
al cetăţenilor români şi unica autoritate legiuitoare
a ţării.
Amendament UDMR

1. Înlocuirea termenului de �popor� cu cel de
�cetăţean�.

2. Înlocuirea termenului de �popor� cu cel de �cetăţean�
este nejustificată întrucât în orice democraţie autentică
puterea originară este a poporului, iar toate celelate puteri
sunt derivate.

67. art.59 alin.(1)
Constituţie

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

Alin.(1) reformulat şi restructurat în două alineate:
(1) Camera Deputaţilor este aleasă prin vot
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat
potrivit scrutinului pe listă conform
prevederilor legii electorale.
(2) Senatul este ales prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat, potrivit
sistemului de vot preferenţial pe listă, conform
legii electorale.
Amendament UDMR

1. Precizarea obligatorie în Constituţie  a votului
uninominal şi a celui de listă.

2. Modalităţile de transforamare a  voturilor exprimate
în mandate nu sunt de natură constituţională, ci de
domeniul legii electorale, constituind ultima etapă a
procesului electoral; votul preferienţial este, de asemenea,
de domeniul acestei legi, întrucât constituie una dintre
modalităţile de exercitare a dreptului de vot.

68. art.59 alin.(1)
Constituţie

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin
vot uninominal, pe liste, egal, direct, secret şi
liber exprimat, potrivit legii electorale.
Amendament dep. Gh. Duţu

Idem motivarea amendamentului 67 în ce priveşte
modalităţile de transformare a voturilor exprimate în
mandat.

69. Art.59 Alin.(2)
Constituţie

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

Eliminarea art.59 alin.(2)

Amendament dep. Sever Meşca

1. Pentru eliminarea discriminării pozitive a
organizaţiilor minorităţilor naţionale.

2. Reprezentarea organizaţiilor minorităţilor naţionale
este una din cuceririle Revoluţiei din decembrie 1989, iar
eliminarea sa ar avea semnificaţia unei evoluţii negative a
regimului politic, de natură a crea artificial situaţii
conflictuale şi este contrară art.  6 din Constituţie.

70. art.60 alin.(1)
Constituţie

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru
un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organică, în caz de război sau de catastrofă.

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese pentru
un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin
lege organică, în caz de război, de catastrofă şi de
interes naţional primordial privind integrarea
României în Uniunea Europeană - 2007.
Amendament dep. Raj Tunaru

1. Prelungirea actualului mandat parlamentar până la
integrarea în Uniunea Europeană.

2. Soluţia reprezintă o încălcare a principiului
democraţiei, ca urmare a nesocotirii mandatului dobândit
la alegeri care, dacă ar fi acceptată, ar compromite însăşi
integrarea în Uniunea Europeană.
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71. 

- -

După articolul 61 se introduce un nou articol, 611,
cu următorul cuprins:
(1) Camera Deputaţilor are următoarele
atribuţii:
a. dezbaterea şi adoptarea proiectelor de legi;
b. numiri în cazurile prevăzute de Constituţie;
c. controlul activităţii organelor puterii executive.
(2) Senatul are următoarele atribuţii:
a. avizarea proiectelor de legi;
b. retrimiterea proiectelor de legi primite de la

Camera Deputaţilor, însoţite de obiecţiile
formulate în cadrul dezbaterilor generale;

c. numirile în funcţii şi demnităţi publice, conform
legii;

d. supravegherea şi controlul activităţii organelor
puterii executive;

e. controlul activităţii forţelor armate, instituţiilor
de ordine şi siguranţă publică şi a serviciilor de
siguranţă naţională.

Amendament UDMR

1. Transformarea Senatului într-un organ de avizare în
cadrul procesului legislativ şi stabilirea atribuţiilor
specifice fiecărei Camere.

2. Schimbarea rolului Senatului exclusiv ca organ de
avizare şi concentrarea întregii activităţi legislative cu caracter
decizional la Camera Deputaţilor nu asigură optimizarea
procesului decizional ci, dimpotrivă, ar putea genera întârzieri
mai mari decât cele actuale şi înlătură unul din principiile
fundamentale ale Constituţiei privind egalitatea Camerelor.
Astfel, s-ar institui un bicameralism funcţional inegalitar care,
sub aspectul atribuţiilor specifice, ar putea fi conflictual, cum
ar fi de exemplu controlul activităţii puterii executive de către
Camera Deputaţilor şi supravegherea aceleiaşi activităţi de
către Senat sau controlul activităţii forţelor de ordine de către
Senat, cu excluderea oricărei competenţe a Camerei
Deputaţilor, ori numirile în toate funcţiile şi demnităţile
publice conform legii de către Senat şi conform Constituţiei
de către Camera Deputaţilor (ceea ce ar exclude Senatul de la
numirea judecătorilor Curţii Constituţionale) etc. De aceea,
soluţia, în loc să optimizeze procesul decizional, este de
natură a crea un conflict latent şi o mai mare întârziere în
finalizarea procedurii legislative parlamentare.

72. pct.21
prop.leg.

Art. 62 alin.(2)  va avea următorul cuprins:
Camerele se întrunesc în şedinţă comună
pentru:
a. primirea mesajului Preşedintelui României;
b. aprobarea bugetului de stat şi a bugetului
asigurărilor sociale de stat;
c. declararea mobilizării generale sa parţiale;
d. declararea stării de război;
e. suspendarea sau încetarea ostilităţilor
militare;
f. îndeplinirea altor atribuţii care, potrivit
Constituţiei sau regulamentului, se exercită în
şedinţă comună.
Amendament UDMR

1.Reducerea compoetenţelor realizate de Camere în
şedinţă comună
2. Aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării,
numirea directorilor serviciilor de informaţii şi controlul
asupra acestora, statutul deputaţilor şi senatorilor şi
celelalte competenţe ce se realizează în şedinţă comună
interesează în egală măsură deputaţii şi senatorii, cât şi
interesul general, astfel încât reducerea propusă nu se
justifică, fiind de natură să afecteze rolul Parlamentului în
domeniile eliminate de autorul amendamentului.
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73. pct.21
prop.leg.

Articolul 62 se modifică şi se completează astfel:
- Denumirea este: �Şedinţele Camerelor�
- Alineatul (1) se modifică şi va avea  următorul
cuprins:
� (1) Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în
şedinţe separate.�
- Partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi
va avea  următorul cuprins:
�(2) Camerele îşi desfăşoară lucrările în şedinţe
comune, potrivit unui regulament adoptat cu votul
majorităţii deputaţilor şi senatorilor, pentru:�
- Prevederile literelor f) şi g) ale alineatului 2) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
�f) aprobarea strategiei naţionale de apărare a ţării,
examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării;
g) numirea, la propunerea Preşedintelui României, a
directorilor serviciilor de informaţii şi exercitarea
controlului asupra activităţii acestor servicii;
- După litera g) a alineatului 2 se introduc două noi
litere, g1) şi  g2), cu următorul cuprins:
�g1)  numirea Avocatului Poporului;�
g2) stabilirea statutului deputaţilor şi al senatorilor,
stabilirea indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale
acestora.�

Art.62 se modifică şi se completează astfel:
1.   Denumirea marginală este: �Atribuţiile şi şedinţele
Camerelor�
2.   După alin.(1) se introduc următoarele alineate:
(11) Camera Deputaţilor dezbate şi adoptă proiectele de lege
şi propunerile legislative, moţiunile şi hotărârile proprii. În
acest scop, ea se întruneşte în şedinţă separată.
(12) Senatul are următoarele atribuţii:
a) ratificarea tratatelor internaţionale, cu excepţia celor
care intră în competenţele Camerelor întrunite în
şedinţă comună;
b) numirea în funcţii potrivit Constituţiei şi a legii, cu
excepţia funcţiilor pentru care numirea intră în
competenţele Camerelor întrunite în şedinţă comună;
c) examinarea rapoartelor prezentate de autorităţile la
care a efectuat numirea;
d) dezbaterea şi adoptarea hotărârilor proprii.
În scopul exercitării acestor atribuţii, el se întruneşte în
şedinţă separată.
3. După alin.(2) lit.b) se introduc următoarele dispoziţii:
b1) ratificarea tratatului pentru aderarea României la
Uniunea Europeană;
b2) ratificarea tratatului pentru aderarea României la
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord;
b3) ratificarea tratatelor internaţionale a căror îndeplinire
creează sarcini asupra bugetului de stat sau necesită modificarea
legilor în vigoare ori adoptarea de legi noi.
4. Prevederile literelor f), g) şi h) ale alineatului 2
se modifică şi vor avea următorul conţinut:
�f) aprobarea strategiei naţionale de apărare a
ţării şi examinarea rapoartelor Consiliului Suprem
de Apărare a Ţării;
g) numirea, la propunerea Preşedintelui României,
a directorilor serviciilor de informaţii şi
exercitarea controlului asupra acestor servicii.
h)  numirea Avocatului Poporului.
5. După litera h) a alienatului 2 se introduce o nouă
literă h1) cu următorul cuprins:
�h1) stabilirea statutului deputaţilor şi al
senatorilor.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

  1. Separarea rigidă a atribuţiilor celor două Camere.
2. Adoptarea unei asemenea soluţii ar avea semnificaţia

renunţării la principiul bicameralismului şi pe cale de
consecinţă, nu la specializarea atribuţiilor, ci la formarea în
fapt a două Camere, fiecare cu funcţie de Parlament, ceea
ce este o soluţie inacceptabilă. Orice formulă bicamerală
presupune acordul expres sau tacit al Camerelor inclusiv,
excepţional, în şedinţă comună, iar separarea propusă ar
avea ca efect imposibilitatea realizării în cadrul
Parlamentului a unei politici coerente ca urmare a însăşi
separării rigide propuse şi deci a lipsei de dialog dintre
Camere.
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74. pct.21
prop.leg.

Înlocuirea denumirii CSAT cu o denumire mai
firească şi mai puţin pompoasă: Consiliul
Naţional de Securitate sau Consiliul de Apărare
a Ţării � lit.f).

Amendament PD

1. Schimbarea denumirii CSAT.
2. Denumirea CSAT a fost recepţionată în perioada de

aplicare a Constituţiei şi reflectă rolul şi funcţiile acestui
Consiliu, iar schimbarea denumirii ar însemna şi o afectare
a atribuţiilor.

75. pct.21
prop.leg.

Eliminarea lit.g)

Amendament PD

1. Eliminarea numirii de către Parlament a directorilor
serviciilor de informaţii.

2. Propunerea are drept consecinţă eliminarea şi a
controlului parlamentar asupra acestor servicii, cât şi o altă
competenţă de numire a directorilor, ceea ce nu este
corespunzător cu întărirea caracterului democratic al
regimului politic.

76. 
art. 64

Constituţie
Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri
şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor.

Articolul 64 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri
şi moţiuni, după caz, în prezenţa majorităţii
membrilor.
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Precizare redacţională.
2. Precizare inutilă, întrucât oricum nu pot fi adoptate în

acelaşi timp legi, hotărâri şi moţiuni, acestea fiind acte
diferite.

77. art.66
Constituţie

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

(2) Orice mandat imperativ este nul.

După alin ( 1) al art. 66 se introduce un nou
alineat, (11), cu următorul cuprins:
(11) Deputatul sau senatorul care părăseşte partidul
pe lista căruia a fost ales pierde de drept mandatul
parlamentar.
Amendament PD

1. Pentru respectarea voinţei electorale pe temeiul căreia
parlamentarul a obţinut mandatul. Soluţia nu este contrară
mandatului reprezentativ ci, dimpotrivă, compatibilă cu
acest mandat, astfel cum rezultă din consacrarea ei în
Constituţia  Portugaliei (art.160) la care se face referire şi
în avizul Comisiei de la Veneţia.

2. Soluţia nu este conformă mandatului reprezentativ în
concepţia art.66 din Constituţia României, astfel cum
această prevedere a fost aplicată şi interpretată până în
prezent. Posibilitatea părăsirii partidului care a susţinut un
parlamentar poate fi consecinţa reorientării politice pe
parcursul exercitării mandatului, fiind astfel conformă unui
imperativ de ordin moral al onestităţii politice în
comportamentul parlamentar şi în acord cu dreptul
constituţional la liberă asociere politică a cetăţenilor.
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78. pct.23
prop.leg.

Articolul 69 se modifică şi va avea  următorul
cuprins:

�(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la
răspundere juridică pentru voturile sau pentru
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
(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. Competenţa de
judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.�

Art.69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,Art.69 (1) Deputaţii şi senatorii nu răspund
civil, penal, administrativ sau disciplinar pentru
voturile ori pentru opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului.
(2) Cu autorizarea camerei căreia îi aparţin,
senatorii şi deputaţii pot fi trimişi în judecată
pentru fapte penale care nu au legătură cu
voturile sau opiniile politice exprimate în
exercitarea mandatului. Competenţa de judecată
aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
(3) Pe timpul exercitării mandatului senatorii şi
deputaţii nu pot fi supuşi percheziţiei corporale sau
domiciliare, reţinuţi ori arestaţi�

Amendament dep. Vasile Moiş

1. Limitarea formelor lipsei de răspundere juridică
pentru voturile şi opiniile exprimate numai la răspunderea
civilă, penală, administrativ şi disciplinară în exercitarea
mandatului şi reducerea posibilităţii de ridicare a
inviolabilităţii numai la trimiterea în judecată, astfel încât
percheziţia, reţinerea şi arestarea să fie interzise.

2. Lipsa de răspundere pentru voturile şi opiniile
exprimate se referă la orice fel de răspundere juridică nu
numai la cele indicate de autorul amendamentului, cum ar
fi răspunderea contravenţională,  materială etc., iar
reducerea posibilităţii de ridicare a inviolabilităţii
parlamentare numai la ipoteza trimiterii în judecată este
contrară unui curent de opinie publică dominant şi
constituie un privilegiu inadmisibil faţă de prevederile art.
16 şi art.21 din Constituţie.

79. pct.23
prop.leg.

Alineatul (1) al articolul 69 se modifică şi va avea
următorul cuprins
(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la
răspundere juridică pentru voturile sau pentru
opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului în oricare din formele sale.�
Amendament PRM

1. Mandatul se exercită în forme diferite în Parlament
sau în afara acestuia.

2. Mandatul parlamentar este unic, astfel încât precizarea
�în oricare din formele sale� ar putea induce ideea că orice
ar face parlamentarul, chiar în afara Parlamentului, este tot
în exerciţiul mandatului este tot în exercitarea mandatului,
ceea ce excede cu totul noţiunii de iresponsabilitate, astfel
cum este ea consacrată în dreptul constituţional românesc
şi european.

80. pct.23
prop.leg.

Alineatul (1) al articolul 69 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere
juridică pentru activitatea parlamentară, pentru
voturile sau pentru opiniile politice exprimate în
exerciţiul mandatului.

Amendament dep. Garda Dezső Kálmán

1.  Lipsirea de răspundere juridică a parlamentarilor
pentru activitatea parlamentară.

2. În afara voturilor şi opiniilor exprimate celelalte
activităţi, prin natura lor, chiar dacă sunt legate de
activitatea parlamentară, nu pot fi acoperite de imunitatea
parlamentară, cum ar fi de exemplu un decont fals în
îndeplinirea unei însărcinări date de Parlament.

81. pct.23
prop.leg.

Alineatul (2) al articolul 69 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea
deputaţilor şi senatorilor se face numai cu
încuviinţarea Camerei din care fac parte, după
ascultarea  lor. Competenţa de judecată aparţine
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.�

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Pentru claritatea redacţională.
2. Reducerea inviolabilităţii numai la urmărirea şi

trimiterea în judecată a parlamentarilor nu poate fi
implicită, ci numai expresă, astfel încât propunerea făcută
este de natură a crea o confuzie inadmisibilă în acest
domeniu, fără a pune în evidenţă inovaţia propusă.
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82. pct.23
prop.leg.

Alineatul (2) al articolul 69 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(2) Deputatul sau senatorul poate fi urmărit,
percheziţionat sau trimis în judecată penală sau
contravenţională, dar nu poate fi reţinut sau
arestat preventiv fără încuviinţarea Camerei din
care face parte, după ascultarea sa. Competenţa de
judecată  aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie�.
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Inviolabilitatea să privească şi trimiterea în judecată
contravenţională.

2. Faţă de prevederile art.23 alin.10 (nou introdus),
conform căruia sancţiunea privativă de libertate nu poate
avea decât o natură penală, nu se mai justifică
inviolabilitatea legată de săvârşirea unei contravenţii.

83. pct.26
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 72 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Prin lege organică se reglementează:
�
c) statutul deputaţilor şi al senatorilor, stabilirea
indemnizaţiei şi a celorlalte drepturi ale acestora;
�

Eliminarea  lit.c) din alin. 3 al art.72
Amendament PD

1. Problema este de competenţa celor două Camere care
o rezolvă prin regulamentele proprii.

2. Statutul deputatului şi senatorului este de natură
constituţională, astfel încât obligativitatea legii trebuie
instituită de Constituţie.

84. pct.26
prop.leg.

f) regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă; �� f)  regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă,
managementul acestora, precum şi al altor tipuri de
criză;
Amendament Guvern

1. Să se precizeze la regimul stării de asediu şi a celei de
urgenţă că se referă şi la managementul acestora şi a altor
tipuri de crize.

2. Managementul este implicat în regimul stării de
asediu şi a celei de urgenţă, iar alte tipuri de criză, cum ar
fi o grevă sau o criză economică, nu pot fi asimilate cu
regimul unor asemenea tipuri de stări şi este necesar a fi
gestionate în cadrul regimului normal, prin mijloace uzuale
pentru prevenirea şi combaterea lor.

85. pct.27
prop.leg.

Articolul 73 se modifică astfel:
- Alineatul (1) are următorul cuprins:
�(1) Iniţiativa legislativă aparţine Guvernului,
deputaţilor, senatorilor, precum şi unui număr de cel
puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care
îşi manifestă dreptul la iniţiativa legislativă trebuie să
provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în
fiecare din aceste judeţe şi în municipiul Bucureşti
trebuie să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături
în sprijinul acestei iniţiative.�

  - Alineatul (3)va avea  următorul cuprins:
�(3) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin
transmiterea proiectului de lege către Camera
competentă să îl adopte în primă lectură.�
- Alineatul (5) va avea  următorul cuprins:
�(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai
întâi Camerei competente să le adopte în primă
lectură.�

Articolul 73 se modifică astfel:
1.   Alineatul (3) va  avea următorul cuprins:
�(3) Iniţiativele legislative sunt supuse spre
dezbatere Camerei competente potrivit
dispoziţiilor art.62, cu excepţia celor prevăzute la
alin.(2) al acestuia, care se supun mai întâi
dezbaterii Senatului.�

2.   Alin.(5) se abrogă.

 Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Consecinţă a concepţiei separării rigide a competenţei
celor două Camere, ca şi cum fiecare ar îndeplini funcţia
de Parlament în limitele acestei competenţe.

2. Soluţia este contrară bicameralismului pentru
motivele arătate anterior la amendamentul 73.
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86. pct.27
prop.leg.

Articolul 73 se modifică astfel:
(1) Iniţiativa legislativă aparţine Guvernului,
deputaţilor, senatorilor, Avocatului General al
Poporului, precum şi unui număr de cel puţin
250000 de cetăţeni cu drept de vot.
(2) Nu fac obiectul iniţiativei legislative a
cetăţenilor problemele fiscale, amnistia şi
graţierea.
(3) Iniţiativa legislativă se exercită prin
transmiterea proiectului de lege către Camera
Deputaţilor.
(4) Subiecţii de drept care exercită dreptul la
iniţiativă legislativă pot prezenta propuneri
legislative numai în forma cerută pentru
proiectele de legi.
(5) Proiectele de legi vor fi adoptate în forma
finală de către Camera Deputaţilor.
Amendament UDMR

1. Avocatul General al Poporului să aibă iniţiativă
legislativă şi creşterea numărului de susţinători ai unei
iniţiative legislative la nivelul constituţional actual de
250.000 de susţinători.

2. Conform art. 73 alin. 1 din propunerea legislativă,
numărul susţinătorilor  a fost redus de la 250.000 la
100.000 pentru întărirea eficienţei iniţiativei legislative
populare, ca modalitate democrată de participare a
corpului electoral la procesul decizional. Avocatul
Poporului nu poate beneficia de iniţiativă legislativă
întrucât, conform art.37 alin.3 din Constituţie, nu poate
face parte din partide politice.

87. pct.28
prop.leg.

� Articolul 731 - (1) Se supun spre dezbatere şi
adoptare Camerei Deputaţilor, în primă lectură,
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 art.31
alin.(5), art.37 alin.(3), art.52 alin.(2), art.55 alin.(3),
art.72 alin.(3) lit.e), i), k), l), art.79 alin.(2), art.101
alin.(3), art.104 alin.(2), art.116 alin.(3), art.117
alin.(2) şi (3), art.119 alin.(2), art.125 alin.(4) şi (5)
şi art.140 alin.(4). Celelalte proiecte de legi sau
propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării,
în primă lectură, Senatului.
(2) Camera sesizată în primă lectură se pronunţă în
termen de 30 de zile. Pentru coduri şi alte legi de
complexitate deosebită, termenul este de 45 de zile.
În cazul depăşirii acestor termene se consideră că
proiectul de lege sau propunerea legislativă au fost
adoptate.

Articolului 731va avea următorul cuprinsl:
�Se trimit Camerei Deputaţilor, în prima lectură
toate proiectele de legi şi propunerile legislative,
inclusiv cele privind aprobarea ordonanţelor de
urgenţă,  cu excepţia celor privind ratificarea
tratatelor sau a altor acorduri internaţionale şi a
măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea lor.
Acestea din urmă se supun dezbaterii şi
adoptării, în prima lectură, Senatului �
Amendament PRM

1. Pentru asigurarea caracterului de corp ponderator al
Senatului şi înlăturarea aleatorismului privind sesizarea
Camerelor în cazul ordonanţelor de urgenţă

2. În ceea ce priveşte funcţionarea Parlamentului, autorul
amendamentului neprecizând Camera decizională, practic
face imposibilă adoptarea măsurii legislative. Dezechilibrul
competenţei celor două Camere are drept consecinţă
inversarea rolului fiecărei Camere cu privire la faza primei
lecturi sau a celei de a doua lectură, aşa cum a rezultat din
competenţele Camerelor, prevăzute în  art. 731 din propunerea
legislativă.

În ce priveşte ordonanţele de urgenţă, conform art. 114 alin.
4, Guvernul este obligat să le depună spre adoptare Camerei
competente să fie sesizată, care conform art. 731 este
întotdeauna Camera sesizată în primă lectură, astfel încât nu
există nici un fel de aleatorism.
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(3) După adoptare sau respingere de către prima
Cameră sesizată, proiectul sa propunerea legislativă
se trimit, pentru a doua lectură, la cealaltă Cameră,
care va decide definitiv.
(4) În cazul în care Camera prima sesizată adoptă o
prevedere care, potrivit alin. 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 reîntoarce
la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în
procedură de urgenţă.
(5) Dispoziţiile alineatului precedent, referitoare la
reîntoarcerea legii, se aplică în mod corespunzător şi în
cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere
pentru acre competenţa decizională aparţine primei
Camere.�

88. pct.28
prop.leg.

Alineatul (2) al art. 731 va avea următorul
cuprins:
(2) Camera sesizată în primă lectură se pronunţă în
termen de 30 de zile. Pentru coduri şi alte legi de
complexitate deosebită, termenul este de 45 de
zile. În cazul depăşirii acestor termene proiectul de
lege sau propunerea legislativă sunt reputate a fi
fost adoptate tacit.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Precizarea redacţională .
2. Precizarea este contrară prevederilor art. 72, conform

căruia �legile se adoptă�, această formulare fiind singura
corespunzătoare tradiţiilor constituţionalismului românesc
şi european şi utilizată ca atare, în mod consecvent, în
cuprinsul Constituţiei.

89. art.74
Constituţie

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

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

(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.

Articolul 74 se modifică astfel:
(1) Legile organice, avizele pronunţate asupra
acestora şi hotărârile privind regulamentele
Camerelor se adoptă cu votul majorităţii
membrilor fiecărei Camere.
(2) Legile ordinare, avizele pronunţate asupra
acestora şi hotărârile se adoptă cu votul
majorităţii membrilor prezenţi din fiecare
Cameră.
(3) La cererea Guvernului sau din proprie
iniţiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de
legi cu procedură de urgenţă, stabilită potrivit
regulamentului fiecărei Camere.
Amendament UDMR

1. În afara legilor, să fie supuse votului plenului şi
avizele.

2. Avizele comisiilor de specialitate sau ale Consiliului
Legislativ ca şi ale Consiliului Economic şi Social sunt
acte ajutătoare plenului în vederea adoptării legii astfel
încât nu pot fi supuse unui regim de adoptare similar legii,
care le-ar transforma în acte obligatorii. În plus, soluţia
poate fi conflictuală în cazul în care legea se adoptă şi
avizul se respinge.
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90. pct. 29
prop. leg.

Art.75 din Constituţie se abrogă se abrogă. Art. 75 va avea următorul cuprins:
Proiectele de legi adoptate de către Camera
Deputaţilor se trimit spre o singură dezbatere
generală Senatului. Obiecţiile formulate de Senat
se vor retrimite Camerei, care va decide asupra
lor. Decizia Camerei este definitivă.
Amendament UDMR

1. Concentrarea întregii activităţi legislative privind
iniţiativele guvernamentale la Camera Deputaţilor, Senatul
având exclusiv un rol de avizare.

2. Soluţia nu este de natură să ducă la optimizarea
procesului legislativ ci, dimpotrivă, ar putea crea întârzieri
nejustificate desfiinţând specializarea Camerelor şi
adoptând o procedură care, şi pe fond, este mai puţin
productivă decât cea existentă în prezent. Disocierea dintre
iniţiativele guvernamentale şi cele parlamentare sau
populare este artificială întrucât ambele privesc legislaţia
ţării.

91. art.77 alin.(2)
Constituţie

(2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere
Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

(2) Înainte de promulgare, Preşedintele poate cere
Camerei Deputaţilor, o singură dată,
reexaminarea legii.

Amendament UDMR

1. Consecinţa concepţiei cu privire la rolul decizional al
Camerei Deputaţilor.

2. Soluţia duce la desfiinţarea specializării Camerelor şi
la imposibilitatea optimizării procesului legislativ, ceea ce
nu se justifică faţă de obiectivele urmărite prin propunerea
de revizuire.

92. pct.31
prop.leg.

�Legea se publică în Monitorul Oficial al României
şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la
o dată ulterioară prevăzută în textul ei.�

După alineatul (1) al articolului 78 se introduce
un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:
(2) Legea nepublicată în Monitorul Oficial al
României este considerată inexistentă.
Amendament UDMR

1. Legea nepublicată nu poate fi aplicată.
2. Ipoteza unei legi nepublicate este inexistentă în

constituţionalismul românesc şi nu este cazul ca printr-o
normă constituţională să se reglementeze o ipoteză
exclusiv imaginară.

93. pct.31
prop.leg.

Legea se publică în Monitorul Oficial al
României şi intră în vigoare la 30 de zile după
publicare sau la data prevăzută în textul ei.

Amendament dep. Toro Tibor UDMR

1. Amânarea intrării în vigoare a legii la 30 de zile de la
publicare.

2. Amânarea intrării în vigoare a unei legi cu 30 de zile
de la data publicării este excesivă, mai ales  în ipoteza
necesităţii adoptării legislaţiei în concordanţă cu aquis-ul
comunitar şi a situaţiilor care cer o reglementare urgentă.

94. art.79
Constituţie

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de
specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele
de acte normative în vederea sistematizării, unificarii
şi coordonarii întregii legislaţii. El ţine evidenţa
oficială a legislaţiei României.

(2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică.

Eliminarea art.79 din Cnstiuţie

Amendament PD

1. Eliminarea Consiliului Legislativ.
2. Statutul constituţional al Consiliului Legislativ

corespunde constituţionalismului românesc după
Constituţia României din 1923 şi este justificat de faptul că
de coordonarea şi sitematizarea legislaţiei depinde în mare
măsură însuşi statul de drept, mai ales în ceea ce priveşte
predictibilitatea legii.

95. art.83 alin.(3)
Constituţie

(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de
catastrofă.

(3) Mandatul Preşedintelui României poate fi
prelungit, prin lege organică, în caz de război, de
catastrofă şi de interes naţional primordial
privind integrarea României în Uniunea
Europeană - 2007.
Amendament dep. Raj Tunaru

1. Prelungirea mandatului Preşedintelui României până
la integrarea în Uniunea Europeană

2. Soluţia reprezintă o încălcare a principiului
democraţiei ca urmare a nesocotirii mandatului dobândit la
alegeri care, dacă ar fi acceptată, ar compromite însăşi
integrarea în Uniunea Europeană.
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96. pct.32
prop.leg.

Alineatul (2) al art 84 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(2) Preşedintele României se bucură de imunitate.
Prevederile alineatului (1) al articolului 69 se aplică
în mod corespunzător.�

În loc de �se bucură�, �are imunitate� sau �este
protejat de imunitate�

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Modificarea redacţională.
2. Modificarea propusă nu are nici o semnificaţie

juridică.

97. art.85
Constituţie

Denumirea marginală a art. 85 este:
Numirea Guvernului

Denumirea articolului va fi:
�Numirea şi demiterea Guvernului�

Amendament PRM

1. Completarea denumirii marginale cu sintagma
�demiterea Guvernului�.

2. Prevederile art. 85 nu au în nici un fel nici o legătură
cu demiterea Guvernului.

98. art.85 alin.(1)
Constituţie

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

(1) Preşedintele României desemnează un
candidat pentru funcţia de prim-ministru şi îl
numeşte, după votul de încredere acordat de
Parlament. Acesta acordă votul de încredere
pentru persoana primului-ministru şi pentru
programul Guvernului.

Amendament PD

1. Preşedintele României să numească numai candidatul
la funcţia de prim-ministru căruia Camerele să îi acorde
votul de încredere inclusiv pentru programul Guvernului.

2. Soluţia, deşi este prevăzută în Germania, a fost
infirmată de Adunarea Constituantă originară şi este de
natură să slăbească relaţia de încredere ce trebuie să existe
între Guvern şi Parlament întrucât, astfel, legătura dintre
un ministru şi Parlament va fi exclusiv prin intermediul
primului-ministru. De aceea, soluţia preconizată prin
amendament este de natură să asigure, ca în Germania, de
altfel, o preeminenţă constituţională a primului-ministru în
relaţia dintre Guvern şi Parlament, ceea ce implică în mod
firesc adoptarea moţiunii de cenzură constructive, care de
asemenea a fost infirmată de Adunarea Constituantă, cât şi
de negocierile politice ce au premers propunerii legislative
de revizuire a Constituţiei.

99. pct.33
prop.leg.

După alineatul (2) al articolului 85 se introduce un nou
alineat, (3), cu următorul cuprins:
�(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă
structura sau compoziţia politică a Guvernului,
Preşedintele României va putea exercita atribuţia
prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării
Parlamentului, acordată la propunerea primului-
ministru.�

Alineatul (3) al art.85, nou introdus, se elimină.

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Guvernul să poată fi remaniat numai la cererea primului-
ministru şi cu acordul Preşedintelui României, chiar dacă i se
schimbă natura sau compoziţia politică.

2. Schimbarea structurii sau compoziţiei politice a
Guvernului are ca semnificaţie depăşirea limitelor votului
de învestitură, astfel încât nu pot fi făcute numai prin
acordul primului-minsitru ci şi al Preşedintelui României
fără aprobarea prealabilă a Parlamentului cât timp o
asemenea modificare nu se mai încadrează în votul de
încredere pe temeiul căruia Guvernul a fost învestit.
Acesta având numai o legitimitate indirectă, rezultată din
învestire, modificarea mandatului iniţial de învestire este
necesar a fi aprobată pentru a se asigura noii structuri
încrederea parlamentară fără de care Guvernul nu poate
funcţiona într-un regim parlamentar democratic.
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100. pct.33
prop.leg.

După alin.(3) se introduce alin.(4) cu următorul
cuprins :
�(4) Preşedintele poate solicita Camerelor
reunite ale Parlamentului demiterea primului
ministru şi a Guvernului printr-o procedură
similară moţiunii de cenzură�

Amendament PRM

1. Posibilitatea Preşedintelui României de a sesiza
Camerele cu o procedură similară moţiunii de cenzură.

2. Guvernul fiind învestit pe temeiul votului de încredere
al Camerelor Parlamentului, promovarea unei moţiuni de
cenzură nu poate fi de natură prezidenţială, iar soluţia
propusă excede relaţiilor constituţionale dintre
Preşedintele României şi Parlament, cât timp votul de
încredere se acordă la cererea candidatului la funcţia de
prim-ministru şi nu la cererea Preşedintelui României.

101. art.87 alin.(1)
Constituţie

(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.

Alin.(1) al art. 87  se modifică şi va avea
următorul cuprins
(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.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Înlocuirea sintagmei �apărarea ţării� cu cea de
�securitate naţională�.

2. Înlocuirea solicitată prin amendament restrânge
participarea Preşedintelui României, mai ales că
principalele aspecte privind securitatea naţională, de natură
îndeosebi tehnică, se aprobă în CSAT. Propunerea este
nejustificată şi ţinând seama de art. 92 alin. 1 din
Constituţie, potrivit căruia, Preşedintele este comandantul
forţelor armate.

102. art.89
alin (1) şi (2)
Constituţie

(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.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat
o singură dată.

Articolul 89 din Constituţie se modifică astfel:
(1) Preşedintele României poate, după
consultarea preşedinţilor celor două Camere, să
pronunţe dizolvarea Parlamentului.
(2) Alegerile parlamentare au loc la cel puţin 30
de zile şi la cel mult 60 de zile de la dizolvare.

Amendament PD

1. Posibilitatea dizolvării Parlamentului după
consultarea preşedinţilor celor două Camere.

2. Dizolvarea Parlamentului, în funcţie exclusiv de
voinţa Preşedintelui României, fără un temei constituţional
obiectiv, poate fi un factor de instabilitate guvernamentală
contrar interesului naţional şi al ţărilor ce constituie
Uniunea Europeană al căror succes, îndeosebi economic,
are ca fundament asigurarea unei asemenea stabilităţi.

103. pct.34
prop.leg.

Alineatul (1) al articolului 91 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în
numele României, negociate de Guvern, şi le supune
spre ratificare Parlamentului, într-un termen
rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale
se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii
stabilite prin lege.�

Alineatul (1) al articolului 91 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în
numele României, negociate de Guvern, şi le
supune spre ratificare Parlamentului, în termen de
90 de zile. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale
se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit
procedurii stabilite prin lege.�

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Limitarea posibilităţii Preşedintelui României de a
aprecia asupra oportunităţii ratificării unui tratat la numai 90
de zile.

2. Termenul de 90 de zile, ca şi cel actual de 60 de zile, într-
un domeniu esenţialmente politic în care interesul naţional
poate dicta soluţii diverse în funcţie de contextul general, este
nejustificat. Practica, de la adoptarea Constituţiei şi până în
prezent, a dovedit existenţa unor situaţii în care tocmai
asemenea împrejurări au justificat, îndeosebi în guvernarea
anterioară, depăşirea termenului constituţional de 60 de zile.
De aceea, se justifică o formulă mai suplă, corespunzătoare
interesului naţional, cum este cea prevăzută în propunerea
legislativă, mai ales că soluţia unui termen fix este fără
precedent în dreptul european.
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104. pct.34
prop.leg.

La Articolul 91 alineatul (1) menţinerea
actualului termen de 60 de zile.

Amendament dep. Sever Meşca

1. Menţinerea actualului termen de 60 de zile.
2. Idem motivarea amendamentului 103.

105. pct.34
prop.leg.

Alin.  (1) al art. 91 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în
numele României, negociate de Guvern şi le supune
Parlamentului spre ratificare, acceptare sau
aprobare într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi
acorduri internaţionale sunt semnate şi supuse
ratificării, acceptării sau aprobării ori aderării
potrivit procedurii stabilite prin lege organică.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Norma constituţională să se refere nu numai la
ratificare, dar şi la acceptare sau aprobare.

2. Termenul constituţional de �ratificare� a fost receptat
ca incluzând toate modalităţile apărute pe plan
internaţional pentru încheierea unor tratate, din care
autorul amendamentelor a reţinut numai unele, omiţând de
exemplu aderarea, ce este specifică tratatelor multilaterale.
De aceea, o detaliere ar putea fi neadecvată mai ales într-
un domeniu care este într-o continuă dezvoltare.

106. pct.34
prop.leg.

Alineatul (1) al articolului 91 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în
numele României, negociate de Guvern, şi le supune
spre ratificare Parlamentului, într-un termen de 45 de
zile. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se
încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii
stabilite prin lege.�
Amendament dep. Ioan Timiş

1. Reducerea termenului actual de la 60 de zile la 45 de
zile.

2. Aceeaşi motivare ca la amendamentul 103. În plus,
reducerea termenului ar avea consecinţe şi mai dăunătoare
decât termenul fix actual.

107. art.92
Constituţie

�Atribuţii în domeniul apărării� Denumirea articolului va fi:
�Atribuţii în domeniul securităţii naţionale�.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Înlocuirea termenului de �apărare� cu cel de
�securitate naţională� din denumirea marginală a art.92.

2. Conform art. 92 alin.1 Preşedintele României fiind
comandantul forţelor armate, atribuţiile sale sunt în
domeniul apărării, ceea ce implică şi ideea de securitate.

108. art.92 alin.(1)
Constituţie

(1) Preşedintele României este comandantul forţelor
armate şi îndeplineşte funcţia de Preşedinte al
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Propunem înlocuirea denumirii CSAT cu ceva
mai puţin pompos.

Amendament PD

1. Schimbarea denumirii CSAT.
2. Idem motivarea amendamentului 74.

109. art.100
Constituţie

Indemnizaţia şi celelalte drepturi ale Preşedintelui
României se stabilesc prin lege.

Eliminare art. 100

Amendament PD

1. Nu este de nivelul Constituţiei.
2. Transparenţa inerentă democraţiei impune ca

indemnizaţia şefului statului să fie stabilită prin lege şi nu
altfel.
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110. art.102
alin.(2)

Constituţie

(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.

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

1. Votul de încredere să privească numai programul
Guvernului.

2. Idem motivarea. amendamentului 98.

111. art.102
alin.(3)

Constituţie

(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 se dezbate de Camera
Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună.
Parlamentul acordă încredere Primului-
ministru cu votul majorităţii deputaţilor şi
senatorilor.
Amendament PD

1. Votul de încredere asupra programului Guvernului şi
persoanei primului-ministru.

2. Idem motivarea amendamentului 98.

112. art.106
alin.(2)

Constituţie

(2) Dacă primul-ministru se află într-una din situaţiile
prevăzute la articolul 105 sau este în imposibilitatea
de a-şi exercita atribuţiile, Preşedintele României va
desemna un alt membru al Guvernului ca prim-
ministru interimar, pentru a îndeplîni atribuţiile
primului-ministru, până la formarea noului Guvern.
Interimatul, pe perioada imposibilităţii exercitării
atribuţiilor, încetează dacă primul-ministru îşi reia
activitatea în Guvern.

Alineatul (2) al art.106 se elimină.

Amendament PRM

1. Eliminarea funcţiei de prim-ministru interimar.
2. Puterea executivă este necesar să funcţioneze

continuu, ceea ce nu este posibil dacă un guvern nu este
condus de o persoană care să îndeplinească funcţia de
prim-ministru, chiar dacă pe o perioadă limitată, deci cu
caracter interimar. Este o soluţie tehnică dictată de
continuitatea vieţii statale ce justifică numeroase alte
soluţii cum ar fi Preşedintele României interimar,
prorogarea activităţii Parlamentului, continuarea activităţii
Guvernului demisionar etc. În caz contrar există un pericol
public deosebit al vidului de putere.

113. pct.36
prop.leg.

După alineatul (2) al articolului 106 se introduce
un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
�(21) Preşedintele României nu poate revoca primul-
ministru.�

Alineatul (21) al art.106, nou introdus, se
elimină.

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Eliminarea interdicţiei de revocare a primului-ministru
de către Preşedintele României.

2. Constituţia actuală nu prevede posibilitatea revocării,
însă în practica constituţională a existat o asemenea
împrejurare. Pentru evitarea repetării unei astfel de situaţii,
se justifică precizarea prevăzută în propunerea legislativă.

114. art.111
alin.(1)

Constituţie

1) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt obligaţi să
răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de
deputaţi sau de senatori.

(1) Guvernul şi fiecare dintre membri săi sunt obligaţi să
răspundă personal la întrebările sau la interpelările
formulate de deputaţi sau de senatori.

Amendament PD
1. Obligarea membrilor Guvernului de a răspunde

personal la întrebări şi interpelări.
115. art.111

alin.(1)
Constituţie

Alineatul (1) al articolului 111 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(1) Primul-ministru şi fiecare dintre membrii
Guvernului sunt obligaţi să răspundă, personal, la
întrebările sau la interpelările formulate de
deputaţi sau de senatori.�

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

2. Răspunsul la o asemenea întrebare sau interpelare se
poate face în orice Parlament şi printr-o persoană
împuternicită, având în vedere atribuţiile celui întrebat sau
interpelat, care pot presupune imposibilitatea acestuia de a
se prezenta personal. De aceea, nu se justifică adoptarea
unei asemenea norme constituţionale ce ar putea fi un
motiv ce ar împiedica un membru al Guvernului de a-şi
duce la îndeplinire obligaţiile ce îi revin.
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116. - - După alineatul (2) al articolului 111 se introduce un
nou alineat, (3), cu următorul cuprins:
�(3) Într-o sesiune parlamentară se poate iniţia
un număr de cel mult trei moţiuni simple.�
Amendament UDMR

1. Limitarea posibilităţii iniţierii de moţiuni simple.
2. Moţiunea simplă este una din modalităţile de control

Parlamentar ce s-a dezvoltat cel mai mult, întrucât permite
angajarea unei dezbateri politice asupra unor aspecte de
importanţă deosebită. De aceea, limitarea lor este contrară
libertăţii luptei politice în Parlament şi un mijloc artificial
de limitare a controlului parlamentar asupra Guvernului.

117. art.112
alin.(1)

Constituţie

(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă
comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului
prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul
majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Alin.1 se modifică şi va avea următorul cuprins :
(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă
comună, pot retrage încrederea acordată
Guvernului sau unui membru al acestuia, prin
adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul
majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
Amendament PD

1. Moţiunea de cenzură asupra unui membru al
Guvernului.

2. Amendamentul este necorelat cu concepţia autorului
său referitoare la faptul că învestirea se acordă numai
primului-minsitru care, aşa cum s-a arătat, are ca efect
medierea relaţiei dintre un ministru şi Parlament numai de
către primul-ministru. Amendamentul nu se justifică,
deoarece, potrivit art.102 din Constituţie, votul de
încredere se dă asupra listei întregului Guvern şi nu asupra
fiecărui ministru în parte. Soluţia ar fi justificată numai
dacă alcătuirea echipei guvernamentale s-ar face de către
Parlament şi nu de candidatul la funcţia de prim-ministru
ce solicită acordarea votului de învestitură.

118. art.113
alin.(1)

Constituţie

(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 proiect de lege.

Alineatul (1) al art.113 va avea următorul
cuprins:
(1) Guvernul îşi poate angaja răspunderea în
faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în
şedinţă comună, asupra unui program şi a unei
declaraţii de politică generală.
Amendament UDMR

1. Eliminarea posibilităţii adoptării unei legi pe calea
angajării răspunderii Guvernului.

2. Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect
de lege este consecinţa faptului că, astfel, Parlamentul este
în situaţia de a alege între declanşarea unei crize
guvernamentale prin demiterea Guvernului şi acceptarea
unui proiect de lege fără de care Guvernul consideră că nu-
şi poate îndeplini programul de guvernare. De aceea, o
asemenea procedură are semnificaţia unei moţiuni de
cenzură provocate. În cazul în care Guvernul nu şi-ar mai
putea angaja răspunderea pentru un proiect de lege, ar
însemna ca el să rămână în funcţiune în condiţiile în care
nu are temeiul legal necesar, în logica relaţiilor
constituţionale dintre Guvern şi Parlament, pentru
îndeplinirea programului său de guvernare.



Anexa 2. – Amendamente respinse 30

N
r.

cr
t.

Punctul din
propunerea

legislativă sau
art. din

Constituţie

TEXT
din propunerea legislativă sau din Constituţie AMENDAMENT

MOTIVARE
1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

119. art.113
alin. (2)

Constituţie

(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 nu a fost votată în condiţiile
articolului 112.

Alin.2 al art.113 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Guvernul este demis dacă programul,
proiectul de lege sau declaraţia de politică
generală nu a fost adoptată cu votul majorităţii
deputaţilor şi senatorilor.
Amendament PD

1. Reintroducerea votului de încredere pentru adoptarea
unei legi, program sau declaraţie politică.

2. Votul de încredere este o soluţie consacrată în
perioada antebelică, care în majoritatea ţărilor europene a
fost înlocuită cu moţiunea de cenzură, adoptată şi de
Constituţia actuală, întrucât practica politică a dovedit că
această modalitate de retragere a încrederii a fost unul din
factorii importanţi de instabilitate politică ce a favorizat
fenomenele negative de ascensiune a mişcărilor extremiste
ca urmare a reacţiei inadecvate a autorităţilor de stat. De
aceea, renunţarea la moţiunea de cenzură, ar avea
semnificaţia unei evoluţii negative în condiţiile în care
stabilitatea guvernamentală este esenţială în concertarea
politicilor în cadrul Uniunii Europene şi în procesul de
reformă. În acelaşi sens este şi justificarea dată la
amendamentul 118.

120. pct.38
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 113 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alin. (2),
proiectul de lege prezentat, modificat sau completat,
după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se
consideră adoptat, iar programul sau declaraţia de
politică generală devine obligatorie pentru Guvern.�

Alineatul (3) al art.113 va avea următorul
cuprins:
�(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit
art.(2), proiectul de lege prezentat, modificat
sau completat, după caz, se consideră adoptat,
iar programul sau declaraţia de politică
generală devine obligatorie pentru Guvern�.
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Eliminarea posibilităţii acceptării unor amendamente
2. Posibilitatea Guvernului de a accepta unele

amendamente este conformă scopului urmărit prin
angajarea răspunderii, asigură dreptul parlamentarilor de a
îmbunătăţi reglementarea prin amendamente constructive
şi facilitează Guvernului evitarea iniţierii unei moţiuni de
cenzură.

121. pct.38
prop.leg.

Alineatul (3) al articolului 113 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alin. (2),
proiectul de lege prezentat, modificat sau completat,
după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se
consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a
declaraţiei de politică generală devine obligatorie
pentru Guvern.�
Amendament dep. Şt. Cazimir

1. Precizare redacţională în sensul că aplicarea
programului sau a declaraţiei devin obligatorii.

2. Precizare inutilă deoarece obligativitatea unui
program sau declaraţii implică aplicarea lor, fără de care
această obligativitate nu ar avea nici un sens.
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122. art.114
alin.(1) şi (3)
Constituţie

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

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanţele se
supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii
legislative, până la împlinirea termenului de
abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea
efectelor ordonanţei.

Alineatele (1) şi (3) ale art.114 vor avea următorul
cuprins:

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de
abilitare a Guvernului la finalul fiecărei sesiuni
ale puterii legislative, pentru a emite ordonanţe în
perioada vacanţei parlamentare, în domenii care
nu fac obiectul legii organice.

(3) Ordonanţele se supun aprobării
Parlamentului, potrivit procedurii legislative,
până la împlinirea termenului de abilitare. Nu
se supun aprobării Parlamentului ordonanţele
care înăuntrul termenului de abilitare şi-au
îndeplinit efectul pentru care au fost emise.

Amendament UDMR

1. Limitarea legii de abilitare numai pe perioada
vacanţei parlamentare şi excluderea de la aprobare a
ordonanţelor care în perioada de abilitare şi-au produs
efectele.

2. Prin legea de abilitare, Guvernul nu se substituie
Parlamentului, ci execută ceea ce această lege i-a permis.
De aceea, fiind o măsură de natură politică, competenţa
Parlamentului de a o emite nu poate fi limitată, depinzând
exclusiv de situaţiile concrete avute în vedere de legiuitor
în realizarea politicii sale legislative.  Ordonanţele ce şi-au
produs efectul, este necesar să poată fi supuse controlului
parlamentar şi legiferării, deoarece şi acestor categorii de
ordonanţe se impune să le fie aplicabile prevederile art.114
alin.51 din propunerea legislativă, potrivit căruia, dacă
Parlamentul le respinge, poate stabili măsuri reparatorii.
De asemenea, este inadmisibilă sustragerea unor categorii
de ordonanţe de la competenţa de organ unic legiuitor al
Parlamentului, în funcţie de măsurile adoptate de Guvern
în temeiul abilitării.

123. pct.39
prop.leg.

�(4) În situaţii extraordinare a căror reglementare
nu comportă sub nici o formă amânarea, Guvernul
poate adopta ordonanţe de urgenţă, având obligaţia
motivării în cuprinsul acestora a măsurilor dispuse.
Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după
depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă
la Camera competentă să fie sesizată şi publicarea 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, 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 la cea
de-a doua Cameră care decide, de asemenea în
procedură de urgenţă. Ordonanţa de urgenţă
cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă
cu majoritatea prevăzută de alineatul (1) al
articolului 74.�

�(41) 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 proprietatea
publică.�

Alineatul (4) al art.114 din prop. leg. se va elimina.

Amendament UDMR

1. Eliminarea ordonanţelor de urgenţă.
2. Ordonanţele de urgenţă sunt o practică legislativă

prevăzută şi în alte constituţii (Italia, Spania) în cadrul
delegării legislative, care este o soluţie consacrată pe plan
european, iar eliminarea lor ar avea drept consecinţă
imposibilitatea unei reacţii �ce nu suferă amânare�, cu
sacrificarea interesului public ce justifică o reglementare
de urgenţă.
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124. pct.39
prop.leg.

Alin. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
�(4) În situaţii extraordinare a căror reglementare nu
comportă sub nici o formă amânarea, Guvernul poate
adopta ordonanţe de urgenţă, având obligaţia
motivării în cuprinsul acestora a măsurilor dispuse.
Ordonanţa intră în vigoare numai după pronunţarea
Curţii Constituţionale cu privire la existenta situaţiei
extraordinare, depunerea la Camera Deputaţilor spre
dezbatere în procedură de urgenţă şi la trei zile după
publicarea sa în Monitorul Oficial. Camerele, dacă nu
se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5
zile de la depunere sau, după caz, 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 la cea
de-a doua Cameră care decide, de asemenea în
procedură de urgenţă. (SE ELIMINĂ) Ordonanţa
de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice
se aprobă cu majoritatea prevăzută de alineatul (1) al
articolului 74.�
Amendament PRM

1. Asupra situaţiei extraordinare, să se pronunţe din
oficiu Curtea Constituţională, depunerea ordonanţei să se
facă la Camera Deputaţilor, iar dezbaterea să aibă loc la 3
zile după publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial. Să se
elimine în procedura de adoptare a ordonanţei trimiterea
legii de aprobare de la o Camera la alta.

2. Fiind o autoritate constituţională cu caracter
jurisdicţional, nu politic, Curtea Constituţională nu se
poate pronunţa din oficiu asupra situaţiei excepţionale, cu
excluderea Parlamentului. Depunerea ordonanţei numai la
Camera Deputaţilor, cu excluderea Senatului, transformă
Parlamentul, în cadrul procedurii de aprobare a unei
ordonanţe de urgenţă, într-un Parlament monocameral, cu
nesocotirea principiului bicameralismului. În plus, astfel se
renunţă la avantajul specializării decizionale a Camerelor,
care este de esenţa optimizării procesului parlamentar
legislativ.

125. pct.39
prop.leg.

Alin. (4) al. art. 114 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 114  (4): In situaţii extraordinare a căror
reglementare nu comportă sub nici o formă
amânarea, Guvernul poate adopta ordonanţe de
urgenţă în domenii care nu fac obiectul legilor
organice, având obligaţia motivării în cuprinsul
acestora a măsurilor dispuse. Ordonanţa de urgenţă
intră în vigoare numai după depunerea sa spre
dezbatere în procedură de urgenţă la camera
competentă să fie sesizată şi publicată în Monitorul
Oficial al României. Camera sesizată, dacă nu se
află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5
zile de la depunere sau, după caz, trimitere. Dacă în
termen de cel mult 90 de zile de la depunere
Parlamentul nu se pronunţă asupra ordonanţei,
aplicarea acesteia se suspendă până la intrarea în
vigoare a legii de aprobare.
Amendament dep. Marton Arpad

1. Ordonanţele de urgenţă să nu poată fi emise în
domeniul legilor organice, iar dacă Parlamentul nu se
pronunţă în termen de 90 de zile de la depunere, aplicarea
ordonanţei de urgenţă se suspendă până la intrarea în
vigoare a legii de aprobare.

2. Excluderea  legilor organice este nejustificată ţinând
seama de limitele prevăzute de art. 114 alin. 41 din
propunerea de revizuire, precum şi de faptul că situaţiile ce
justifică, prin ipoteză, emiterea uneia asemenea ordonanţe
ar putea afecta şi domeniul unei legi organice, cu
respectarea, însă, a limitelor constituţionale susmenţionate.
Suspendarea aplicării ordonanţei ar putea crea stări de
tulburare socială şi incertitudine a situaţiilor juridice în
curs şi are în vedere o ipoteză nejustificată, cât timp
ordonanţa se adoptă numai în procedură de urgenţă şi cu
respectarea termenelor prevăzute la art. 114 alin. 4.
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126. pct.39
prop.leg.

Alin. 4 al art.114 se modifică astfel:
In cazul stării de necesitate, al stării de asediu şi al
stării de război, Guvernul poate adopta ordonanţe
de urgenţă.  Acestea intră în vigoare numai după
depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă
Parlamentul nu este în sesiune, el se convoacă în
mod obligatoriu.

Amendament PD

1. Limitarea ordonanţelor de urgenţă numai în cazul
stării de necesitate, stării de asediu şi stării de război

2. Regimul stării de asediu, stării de urgenţă şi a stării de
război, potrivit art. 72 alin.3 litera e1) şi f) din propunerea
legislativă de revizuire, se stabilesc prin lege organică,
ceea ce, prin ipoteză, exclude intervenţia ordonanţelor de
urgenţă, aşa cum s-a prevăzut şi în avizul Comisiei de la
Veneţia referitor la faptul că stările excepţionale trebuiesc,
ca şi în alte  constituţii europene (Italia, Spania), disjunse
de ordonanţa de urgenţă, referindu-se la ipoteze absolut
diferite: stările excepţionale la situaţii ce ies din
normalitatea constituţională, iar ordonanţa de urgenţă la
situaţiile extraordinare ce implică o reglementare pentru
realizarea unui interes public ce nu comportă, sub nici o
formă, amânare.

127. pct.39
prop.leg.

Alin.  (4) al art. 114 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) În caz de război, catastrofă, calamităţi
naturale ori situaţii care justifică declararea
stării de urgenţă sau a stării de asediu, Guvernul
poate adopta ordonanţe de urgenţă. Acestea
intră în vigoare numai după depunerea lor spre
aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se
află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu.
Amendament dep. Toro Tibor

1. Limitarea ordonanţelor de urgenţă numai în cazul
stării de urgenţă, stării de asediu, stării de război,
catastrofelor şi calamităţilor naturale.

2. Aceeaşi justificare ca la amendamentul 126.

128. pct.39
prop.leg.

Alin. 4 şi 41 să facă obiectul unui articol distinct
cu marginala �Mandat excepţional�.
 �(4) În situaţii extraordinare a căror rezolvare sau,
după caz, reglementarea nu comportă sub nici o
formă amânarea, Guvernul poate adopta ordonanţe
de urgenţă, având obligaţia motivării în cuprinsul
acestora a măsurilor dispuse.
Ordonanţa intră în vigoare numai după depunerea
sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la
Camera competentă să fie sesizată pentru prima
lectură şi publicarea 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, trimitere. Dacă în termen
de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera
sesizată nu se pronunţă asupra ordonanţei, aceasta
este reputată a fi fost aprobată şi se trimite la cea
de-a doua Cameră care decide, de asemenea, în

1. Consacrarea termenului �mandat excepţional� pentru
ordonanţele de urgenţă, a termenului �reputată� pentru
aprobarea sau respingerea lor şi a respingerii numai în
cazul ordonanţelor ce privesc o normă din domeniul legii
organice.

2. Ordonanţa de urgenţă face parte din conceptul de
delegare legislativă şi nu de mandat excepţional, ceea ce ar
implica o micşorare a competenţei constituţionale a
Parlamentului. Camera ce urmează a fi sesizată cu
aprobarea ordonanţei este cea prevăzută de art. 731 din
propunerea legislativă de revizuire, iar termenul �reputat�
este inadecvat, cât timp, în cuprinsul întregii Constituţii, ca
şi în tradiţiile constituţionalismului românesc şi european,
termenul pentru stabilirea unei măsuri legislative este acela
de �adoptat�. Neîntrunirea majorităţii necesare, indiferent
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procedură de urgenţă, în caz de nepronunţare în
30 de zile de la primire, ordonanţa fiind reputată a
fi fost aprobată. Ordonanţa cuprinzând norme de
natura legii organice se aprobă cu majoritatea
prevăzută de alin.(1) al art.74. În caz de
nerealizare a acestei majorităţi, ordonanţa este
reputată a fi fost respinsă.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

de conţinutul ordonanţei, are ca efect respingerea ei, astfel
încât nu se justifică o asemenea soluţie numai pentru
ordonanţele emise în domeniul legii organice.

129. pct.39
prop.leg.

Alineatul (41) al art.114 va avea următorul cuprins:
Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în
domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta
regimul autorităţilor publice, drepturile,
libertăţilor şi îndatoririle cetăţenilor şi nu pot viza
măsuri de expropiere.

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Eliminarea din sfera domeniilor în care nu este posibilă
adoptarea de ordonanţe de urgenţă a drepturilor electorale şi a
măsurilor de trecere silită a unor bunuri în proprietatea
statului, cu excepţia exproprierilor şi extinderea interdicţiei
referitoare la instituţiile fundamentale ale statului la toate
autorităţile publice, indiferent de semnificaţia lor în cadrul
regimului politic constituţional.

2. Drepturile electorale implică şi întâmpinările,
contestaţiile, condiţiile spre a candida etc., deci, au o sferă mai
largă decât prevederea constituţională referitoare la dreptul de
a alege şi de a fi ales, ceea ce justifică includerea lor în
această interdicţie spre a nu se afecta corectitudinea alegerilor
potrivit legii electorale. Trecerea silită a unor bunuri în
proprietate publică se poate face nu numai prin expropriere,
dar şi prin confiscare, schimburi obligatorii de proprietăţi etc.,
ceea ce, de asemenea, justifică sfera de interdicţie prevăzută
în propunerea legislativă, iar extinderea regimului instituţiilor
fundamentale ale statului la toate autorităţile publice, este de
natură să împiedice luarea unor măsuri urgente şi necesare în
domenii ce nu afectează regimul politic, cum ar fi cele
referitoare la anumite autorităţi ale administraţiei publice de
importanţă sectorială.

130. pct.39
prop.leg.

Alineatul (41) al art.114 va avea următorul
cuprins:
�(41) 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, nu pot viza măsuri de trecere silită a
unor bunuri în proprietatea publică.�
(se elimină drepturile electorale)
Amendament dep. Şt. Cazimir

1. Eliminarea din sfera interdicţiei ordonanţelor de
urgenţă a drepturilor electorale

2. Drepturile electorale implică şi întâmpinările,
contestaţiile, condiţiile spre a candida etc., deci, au o sferă
mai largă decât prevederea constituţională referitoare la
dreptul de a alege şi de a fi ales, ceea ce justifică
includerea lor în această interdicţie spre a nu se afecta
corectitudinea alegerilor potrivit legii electorale.
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131. pct.39
prop.leg.

�(5) Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat
se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi
cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat
potrivit alineatului (3).�

�(51) Prin legea de aprobare sau respingere se vor
reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu
privire la efectele juridice produse pe perioada de
aplicare a ordonanţei.�

Alineatul (5) al art.114 se elimină.
Amendament dep. Ioan Timiş

1. Să se elimine aprobarea sau respingerea ordonanţei de
către Parlament.

2. Delegarea legislativă fiind o împuternicire, controlul
parlamentar şi legiferarea sunt consecinţe ale înseşi
abilitării acordate.

132. pct.39
prop.leg.

Alin. 5 şi 51 trebuie să facă obiectul unui articol
separat, cu marginala �Aprobarea sau
respingerea ordonanţelor�.
(5) Fiecare ordonanţă cu care Parlamentul a fost
sesizat se aprobă sau se respinge prin lege,
ordonanţele adoptate în baza unei legi de
abilitare, ale căror efecte au încetat conform
alin. (3) vor fi menţionate prin decizie a Curţii
Constituţionale.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Aprobarea sau respingerea ordonanţelor să facă
obiectul unui articol separat, iar ordonanţele adoptate pe
baza unei legi de abilitare, a căror efecte au încetat, să fie
stabilite printr-o decizie a Curţii Constituţionale.

2. Aprobarea sau respingerea ordonanţelor face parte din
regimul delegării legislative, iar ordonanţele ce şi-au
încetat efectul este necesar a fi stabilite de către Parlament
tocmai datorită calităţii sale de autoritate legiuitoare;
Curtea Constituţională poate acţiona numai la sesizare şi
nu poate exclude în nici un fel rolul Parlamentului ca
autoritate ce a emis legea de abilitare.

133. - - După art.116 se introduce un nou articol, 1161 cu
următorul cuprins:
�Securitatea naţională�
(1) Securitatea naţională constă în ansamblul
acţiunilor şi măsurilor de apărare naţională,
siguranţă naţională şi ordine publică, precum şi
de orice altă natură potrivit legii, prin care se
garantează existenţa statului, a societăţii, precum
şi exercitarea neîngrădită a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
Sistemul instituţional al securităţii naţionale se
stabileşte prin lege organică, pe baza �Strategiei
de securitate naţională aprobată de Parlament.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Definirea conţinutului noţiunii de �securitate
naţională�

2. Noţiunea de �securitate naţională�, prin diversitatea,
complexitatea şi dinamica ei, este necesar a fi de domeniul
legiuitorului ordinar, nu constituant, deoarece tocmai
datorită acestei caracteristici, orice definiţie s-ar putea
dovedi inadecvată.
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134. pct.40
prop.leg.

Alineatul (1) al art.117 va avea  următorul cuprins:
�(1) Armata este subordonată exclusiv voinţei
poporului pentru garantarea suveranităţii, a
independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii
teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În
condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale la care
România este parte, armata contribuie la apărarea
colectivă în sistemele de alianţă militară şi participă
la acţiuni privind menţinerea sau restabilirea păcii.�

Alineatul (1) al art.117 va avea  următorul
cuprins:
�(1) Armata este subordonată exclusiv voinţei
poporului pentru garantarea suveranităţii a
independenţei şi unităţii statului, a integrităţii
teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. În
conformitate cu tratatele internaţionale la care este
parte, România, poate participa la alianţe politico �
militare, având ca scop apărarea valorilor
democraţiei a securităţii şi integrităţii statelor
membre şi poate trimite în străinătate trupe în
cadrul operaţiunilor militare desfăşurate de această
alianţă, precum şi în cadrul acţiunilor de menţinere
şi restabilire a păcii�.
Amendament dep. Ioan Timiş

1. Să se elimine precizarea �în condiţiile legii�; să se
condiţioneze trimiterea de trupe numai de existenţa
prealabilă a unui tratat internaţional politico-militar.

2. Nu poate fi eliminată �legea� pentru legitimarea unei
acţiuni, chiar înainte de încheierea unei alinaţe politico-
militare, în funcţie de situaţiile geo-politice existente, cum
ar fi în legătură cu participarea în Afghanistan, în Kosovo,
în Irak, cu aprobarea Parlamentului, ca organ reprezentativ
suprem al poporului şi unică autoritate legiuitoare (art. 58
alin. 1 din Constituţie).

135. pct.41
prop.leg.

Articolul 118 se modifică şi va avea  următorul cuprins:
�Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi
coordonează unitar activităţile care privesc apărarea
ţării şi siguranţa 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.�

Propunem înlocuirea denumirii CSAT cu ceva mai
puţin pompos; Consiliul Naţional de Securitate
sau Consiliul de Apărare a Ţării.
Amendament PD

1. Schimbarea denumirii CSAT.
2. Idem motivarea de la amendamentul 74.

136. - - Art.1181 Hotărârile CSAT sunt publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Amendament PD

1. Publicarea tuturor hotărârilor Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării.

2. Hotărârile CSAT au un caracter secret, întrucât
privesc probleme militare şi de securitate naţională care, în
toate ţările, sunt secrete de stat.

137. pct.42
prop.leg.

Articolul 119 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�(1) Administraţia publică din unităţile
administrativ-teritoriale se întemeiază pe principul
descentralizării, al autonomiei locale şi pe cel al
desconcentrării serviciilor publice.
(2) În unităţile administrativ-teritoriale unde
cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere semnificativă, se asigură folosirea limbii
minorităţii naţionale respective în scris şi oral în
relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale
şi serviciile publice desconcentrate, în condiţiile
prevăzute de legea organică.

Alineatul (1) al art.119 va avea  următorul
cuprins:
(1) �Administraţia publică din unităţile administrativ-
teritoriale se întemeiază pe principiul descentralizării,
al autonomiei locale, al subsidiarităţii şi pe cel al
desconcentrării serviciilor publice.�
Amendament UDMR

1. Pentru consacrarea principiului subsidiarităţii.
2. Idem motivaţia amendamentului 18.
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138. pct.42
prop.leg.

(3) Cetăţenii aparţinând unei etnii care, într-o unitate
administrativ-teritorială, nu au o pondere
semnificativă, au dreptul de a fi reprezentate în
consiliul local sau judeţean, în condiţiile prevăzute
de legea organică.�

După alineatul (1) al articolului 119 se adaugă un
nou alineat, (11) cu următorul cuprins:
(11) În baza dreptului la autonomie regională şi
ţinând cont de trăsăturile tradiţionale istorice,
culturale şi economice comune, la iniţiativa
autorităţilor administraţiilor publice locale
interesate, acestea se pot constitui în unităţi
administrativ-teritoriale cu caracter regional.
Constituirea unor asemenea unităţi
administrativ-teritoriale şi compeţenţele
autorităţilor corespunzătoare se reglementează
prin lege organică.

Amendament dep. Kovács Zoltán, Pécsi Ferenc,
Szilágyi Zsolt, Toró Tibor, Vekov Károly

1. Constituirea de unităţi administrativ-teritorilae cu
caracter regional.

2. Aceeaşi motivare ca la amendamentul 10. În plus,
amendamentul este contrar art. 3 alin. 3 din Constituţie, cât
şi prevedrilor art.134 alin.1 lit.g) din propunerea
legislativă.

139. pct.42
prop.leg.

Alineatul (2) al art.119, nou introdus, se elimină.

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Eliminarea posibilităţii folosirii limbii materne.
2. Soluţia este contrară legislaţiei actuale cât şi

standardelor europene în domeniul protecţiei minorităţilor
naţionale.

140. pct.42
prop.leg.

(2) În unităţile administrativ-teritoriale toţi
cetăţenii, chiar şi cei care aparţin unei minorităţi
naţionale au o pondere semnificativă, vor utiliza
limba oficială în relaţiile cu autorităţile
administraţiei publice locale şi serviciile publice
desconcentrate.
Amendament dep. Ludovic Mardari

1. Eliminarea posibilităţii folosirii limbii materne.
2. Idem motivarea amendamentului 139.

141. pct.42
prop.leg.

Alineatul (2) al art.119 va avea  următorul
cuprins:
(2) În unităţile administrativ-teritoriale unde
cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o
pondere semnificativă, se asigură folosirea limbii
minorităţii naţionale respective în scris şi oral în
relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi
serviciile publice desconcentrate, în condiţiile
prevăzute de legea organică, având dreptul la un
interpret pus la dispoziţie de acele autorităţi�
Amendament PRM

1. Dreptul la interpret
2. Este o măsură inutilă, din moment ce se asigură

folosirea limbii materne.
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142. pct.42
prop.leg.

După alineatul (2) al articolului 119 se introduce
un nou alineat, (21), cu următorul cuprins:
(21) Actele redactate în limba unei minorităţi
naţionale vor fi însoţite de traducerea
autorizată în limba română.
Amendament dep. A. Căşunean, I. Olteanu, C.
Bădoiu, Şt. Cazimir

1. Obligativitatea traducerii autorizate în limba română a
actelor redactate în limba maternă a unei persoane
aparţinând minorităţilor naţionale.

2. Nu este o problemă de ordin constituţional, ci a
legiuitorului ordinar, deoarece traducerea în limba română
se justifică numai în funcţie de utilizarea actului.

143. pct.42
prop.leg.

La art.119, alineatul (3), nou introdus, se
elimină.
Amendament PNL + dep. V. Stoica

1. Soluţia preconizată e contrară reprezentativităţii
politice a cetăţenilor şi ar conduce la deformarea acestei
reprezentativităţi, ca urmare a ponderii excesive în
consiliul local a reprezentanţilor etniilor cu pondere
nesemnificativă; din această cauză, dintr-o discriminare
pozitivă, soluţia poate genera un privilegiu inadmisibil,
chiar dacă condiţiile sunt stabilite prin lege organică.

2. Reprezentarea minorităţilor etnice din cadrul unităţii
administrativ-teritoriale, ca şi reprezentarea organizaţiilor
aparţinând minorităţilor naţionale în Parlament, nu ar putea
avea ca efect deformarea reprezentativităţii politice, fiind
stabilită prin lege organică, ci, dimpotrivă, este de natură
să conducă la creşterea coeziunii şi solidarităţii sociale pe
plan local.

144. - Alin.(2) al art.120 va avea următorul cuprins:
�
După alin.(2) al art.120 se introduce un nou
alineat, alin.(3) cu următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Nu se regăsesc în textele supuse revizuirii.

145. pct.43
prop.leg.

După articolul 120 se introduce un nou articol,
1201, cu următorul cuprins:
- Denumirea va fi: �Dispoziţii privind alegerile�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Articolul 1201 În condiţiile aderării României la
Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care
îndeplinesc cerinţele legii au dreptul de a alege şi de a
fi aleşi pentru constituirea autorităţilor administraţiei
publice locale şi pentru Parlamentul European.�

Art.1201 se elimină.
Amendament PRM

1. Eliminarea posibilităţii cetăţenilor Uniunii Europene
de a participa la alegerile locale odată cu integrarea
României în această uniune.

2. Dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de a participa la
alegerile locale în ţările ce alcătuiesc această uniune este
prevăzut în tratatele constitutive şi rezultă din calitatea de
cetăţeni ai Uniunii a tuturor cetăţenilor din ţările
componente, precum şi de realizare a unei legături cât mai
strânse între popoarele care o alcătuiesc.
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146. pct.43
prop.leg.

Titlul articolului 1201 va avea următoarea
denumire:
�Dispoziţii privind alegerile�
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

147. pct.43
prop.leg.

Art.1201 va avea următorul cuprins:
�În condiţiile aderării României la Uniunea
Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc
cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi
aleşi pentru constituirea autorităţilor administraţiei
publice locale şi pentru Parlamentul European.�
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Legea care face referire textul să fie organică.
2. Precizare inutilă faţă de prevederile art.72 alin.3 lit.

a), potrivit căruia întregul sistem electoral este de natura
legii organice.

148. pct.44
prop.leg.

Alineatele (1) şi (2) ale articolului 122 se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
�(1) �
�(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan
local şi conduce serviciile publice desconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.�

Alineatul (2) al articolului 122 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului
pe plan local.�

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Să se elimine subordonarea serviciilor desconcentrate
faţă de prefect.

2. Eliminarea ar avea drept consecinţă un centralism
excesiv şi sufocant, deoarece serviciile desconcentrate ar fi
subordonate exclusiv autorităţilor centrale ale administraţiei
publice, fără posibilitatea de a se mai avea în vedere condiţiile
locale în care ele îşi desfăşoară activitatea.

149. art.122
alin.(4)

Constituţie

(4) 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.�

(4) Prefectul poate ataca, în fata instanţei de contencios
administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui
local sau al primarului, în cazul în care consideră actul
ilegal.
Amendament dep. Toro Tibor

1. Eliminarea caracterului suspensiv de drept al acţiunii
intentate de prefect.

2. Caracterul suspensiv de drept este o măsură de
protecţie a cetăţenilor care ar putea fi în situaţia să sufere
prejudicii materiale şi juridice nemeritate dacă actul este
anulat de justiţie.

150. pct.45
prop.leg.

După alineatul (1) al articolului 123 se introduce un
nou alineat, (11), cu următorul cuprins:
�(11) Justiţia este unică şi egală pentru toţi.�

Eliminarea alin.11

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Precizare inutilă, acoperită de principiul egalităţii
2. Caracterul unic, imparţial şi egal pentru toţi al

justiţiei, este de esenţa raţiunii specificului puterii
judecătoreşti în cadrul separaţiei puterilor în stat.
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151. pct.46
prop.leg.

Articolul 124 se modifică şi se completează astfel:
- Alineatul (1) va avea  următorul cuprins:
�(1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României
sunt inamovibili, în condiţiile legii.�
- După alineatul (1) se introduce un nou alineat (11),
cu următorul cuprins:
�(11) Propunerile de numire, precum şi promovarea,
transferarea sau sancţionarea judecătorilor pot fi
stabilite numai de Consiliul Superior al Magistraturii,
în condiţiile legii.�

Art.124 se modifică astfel:
- Denumirea este ,,Statutul judecătorilor�
- Conţinutul articolului este:
,,Art.124-alin.(1) Judecătorii numiţi de către
Consiliul Superior al Magistraturii sunt
inamovibili. Preşedintele şi ceilalţi judecători ai
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi pe o
perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiţi în funcţie.
(2) Promovarea, transferarea şi sancţionarea
judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul
Superior al Magistraturii, în condiţiile legii.
(3) Funcţia de judecător este incompatibilă cu
orice funcţie publică sau privată, cu excepţia
funcţiilor didactice din învăţământul superior.�
Amendament dep. Vasile Moiş

1. Numirea judecătorilor să nu se mai facă de
Preşedintele României, ci de către Consiliul Superior al
Magistraturii, iar în rest, să se păstreze reglementarea
actuală.

2. Numirea judecătorilor de către şeful statului este un
principiu al constituţionalismului românesc din perioada
antebelică, cât şi din celelalte ţări democrate europene.
Potrivit art.80, Preşedintele României reprezintă statul
român, ceea ce asigură judecătorilor o legitimitate
populară indirectă. Renunţarea la numirea judecătorilor
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru un mandat pe 6
ani se justifică nu numai din raţiuni de drept comparat, dar
şi pentru eliminarea oricărei suspiciuni de presiune politică
ce s-ar putea exercita asupra acestor judecători pentru
reînvestirea lor cu un nou mandat.

152. pct.47
prop.leg.

Articolul 125 se modifică şi va avea  următorul
cuprins:

“…
(5) Este interzisă înfiinţarea de instanţe

extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiinţate
instanţe specializate în anumite materii, cu
posibilitatea participării, după caz, a unor persoane
din afara magistraturii.

Alineatul (5) al articolului 125 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(5) Este interzisă înfiinţarea de instanţe
extraordinare. Prin lege organică pot fi înfiinţate
instanţe specializate în anumite materii, cu
posibilitatea participării, după caz, a unor persoane
din afara magistraturii. Instanţele militare pot fi
înfiinţate numai în timp de război.�
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Desfiinţarea instanţelor militare, însă nu pe perioada
stării de război.

2. Existenţa instanţelor militare şi pe timp de pace este o
soluţie constituţională ce se regăseşte şi în alte regimuri
politice (SUA, Franţa etc.), având în vedere specificul
armatei.

153. pct.47
prop.leg.

(6) Controlul judecătoresc al actelor autorităţilor publice,
pe calea contenciosului administrativ, 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.�

(6) Controlul judecătoresc al legalităţii actelor
autorităţilor administraţiei publice, pe calea
contenciosului administrativ, 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 aplicarea unor
dispoziţii din ordonanţe constatate ca fiind
neconstituţionale.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Pentru limitarea contenciosului administrativ numai la
legalitatea actelor administraţiei publice şi numai la
dispoziţii dintr-o ordonanţă neconstituţională.

2. Limitarea este nejustificată deoarece în contencios
administrativ poate fi atacat de exemplu şi un act
guvernamental (de exemplu, o hotărâre a Guvernului), iar
vătămarea poate să rezulte şi când ordonanţa, în întregul
ei, este declarată neconstituţională (de exemplu, pentru
depăşirea limitelor abilitării sau, după caz, inexistenţa
situaţiei excepţionale).

154. pct.47
prop.leg.

(6) Controlul juridic al actelor autorităţilor
publice, pe calea contenciosului administrativ este
garantat, în condiţiile legii.
Amendament PD

1. Eliminarea excepţiilor de la controlul contenciosului
administrativ, cât şi a litigiilor rezultate din vătămările
cauzate printr-o ordonanţă neconstituţională.

2. Contenciosul administrativ, fiind o garanţie
constituţională a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, este
necesară definirea completă a conţinutului său
constituţional, altfel, legiuitorul ordinar ar putea, în mod
legitim, să altereze această garanţie.
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155. pct.47
prop.leg.

(6) Controlul judecătoresc al actelor autorităţilor
publice, pe calea contenciosului administrativ, 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 şi cererile persoanelor vătămate prin
ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din
ordonanţe declarate neconstituţionale.�
Amendament dep. Gh. Duţu

1. Precizare terminologică.
2. Precizare inutilă.

156. pct.48
prop. leg.

 Articolul 127 se modifică astfel:
- Denumirea articolului va fi: �Folosirea limbii materne şi
a interpretului în justiţie�
- Alineatul (2) al articolului 127 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au
dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de
judecată, în condiţiile legii organice.
- După alineatul (2) se introduce un nou alineat, (3), cu
următorul cuprins:
(3) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu
vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de
toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă
şi de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale
acest drept este asigurat în mod gratuit.�

Menţinerea textului actual din Constituţie prin
eliminarea  art.127 din propunerea legislativă

Amendament PRM

1. Menţinerea textului actual din Constituţie şi
eliminarea soluţiilor din propunerea legislativă.

2. Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale nu pot
avea acelaşi regim cu cel al străinilor şi apatrizilor. De aceea,
distincţiile făcute în propunerea de revizuire sunt justificate de
necesitatea unei garanţii constituţionale a identităţii lor, ceea ce
nu este cazul în ce priveşte străinii şi apatrizii.

157. 
pct.48

prop.leg.

Menţinerea textului actual din Constituţie prin
eliminarea  art.127 din propunerea legislativă sau
următoarea formulă :
În faţa organelor judiciare din unităţile
administrativ-teritoriale locuite şi de persoane de
altă naţionalitate decât cea româna se asigură, la
cerere, părţilor şi altor persoane chemate în proces
folosirea limbii materne prin interpret, toate actele
procedurale întocmindu-se în limba română.
Amendament PD

1. Menţinerea textului actual din Constituţie şi
eliminarea soluţiilor din propunerea legislativă.

2. Idem  motivarea amendamentelor  156 şi 141 .
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158. pct.48
prop.leg.

Articolul 127 se modifică astfel:
- Denumirea articolului va fi: �Folosirea limbii
materne şi a interpretului în justiţie�
- Alineatul (2) al articolului 127 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor
naţionale au dreptul să se exprime oral în limba
maternă în faţa instanţelor de judecată, în
condiţiile legii organice.
Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Dreptul cetăţenilor români aparţinând minorităţilor
naţionale de a se exprima în justiţie să fie exprimat doar
oral.

2. Întrucât dreptul de a se exprima în justiţie este numai
în condiţiile legii organice, precizarea solicitată de autorul
amendamentului nu se justifică, fiind, potrivit însăşi
normei constituţionale, în domeniul legiuitorului ordinar
(de exemplu, un litigiu între cetăţenii aceleaşi minorităţi
poate avea reguli specifice faţă de un litigiu dintre cetăţenii
aparţinând unor minorităţi diferite etc.).

159. pct.48
prop.leg.

- Alineatul (2) al articolului 127 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor
naţionale au dreptul să se exprime, la cerere, în
limba maternă, prin interpret, în faţa instanţelor
de judecată, în condiţiile legii organice. Toate
actele din dosar, redactate de părţi în limba
maternă, vor fi însoţite de traducerea
autorizată în limba română.�
Amendament dep. A. Căşunean, C. Bădoiu

1. Exprimarea în limba maternă să fie la cerere şi prin
interpret, iar actele redactate în această limbă, să fie
însoţite de traduceri autorizate în limba română.

2. Ipotezele de aplicare sunt de domeniul legii organice
unde asemenea detalii, ca cele propuse de autorii
amendamentelor, cât şi altele, vor putea fi reglementate în
mod concret. A se vedea şi motivarea amendamentelor 141
şi 156.

160. pct.48
prop.leg.

Articolul 127 va avea următorul cuprins:
Dreptul la interpret
(2) Cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale,
precum şi persoanele care nu înţeleg sau nu
vorbesc limba română au dreptul de a lua
cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului,
de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin
interpret; în procesele penale acest drept este
asigurat în mod gratuit�.
Pe cale de consecinţă, alin.(3) al art.127 nou
introdus, se elimină.
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Dreptul cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română de a folosi un
interpret în justiţie.

2. Idem motivarea amendamentului 159.

161. art.128
Constituţie

Împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate
şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în
condiţiile legii.

Eliminarea articolului

Amendament PD

1. Nu este de nivelul Constituţiei.
2. Dreptul de a exercita căile de atac este fundamental

pentru asigurarea dreptului la apărare, iar practica
jurisdicţiei  constituţionale, bogată în această privinţă,
justifică pe deplin menţinerea reglementării actuale.
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162. art.130
Constituţie

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public
reprezintă interesele generale ale societăţii şi apară
ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile
cetăţenilor.
(2) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin
procurori constituiţi în parchete, în condiţiile legii.

Eliminarea articolului 130

Amendament PD

1. Nu este de nivelul Constituţiei.
2. Ministerul Public reprezintă o autoritate publică

fundamentală, instituită prin Constituţie, deci statutul
acestuia este de nivelul Constituţiei, urmând ca legiuitorul
ordinar să detalieze numai organizarea şi funcţionare
acestuia. Consacrarea constituţională a Ministerul Public
corespunde tradiţiilor constituţionalismului românesc, atât
potrivit Constituţiei din 1866 (art.101), Constituţiei din
1923 (art.98), Constituţiei de la 1938 (art.70) cât şi a altor
constituţii europeane: Constituţia Italiei (art.112, 107),
Constituţia Portugaliei (capitolul IV din Titlul V),
Constituţia Spaniei (art.124) etc.

163. pct.49
prop.leg.

- Alineatul (2) va avea  următorul cuprins:
�(2) Ministerul Public îşi exercită atribuţiile prin
procurori constituiţi în parchete, pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecătoreşti.�

Înlocuirea termenului �parchet� cu termenul
�procuratură�.

Amendament dep. Gh. Duţu

1. Revenirea la vechea denumire a acestei structuri,
potrivit Constituţiei din 1965.

2. Denumirea actuală corespunde tradiţiilor
constituţionalismului românesc şi evocă un principiu
fundamental al drepturilor omului privind �egalitatea de
arme� între procuror şi apărător potrivit Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului.

164. art.131
Constituţie

(1) Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit
principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului
ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.
(2) Funcţia de procuror este incompatibilă cu orice
altă funcţie publică sau privată, cu excepţia
funcţiilor didactice din învăţământul superior.

Eliminarea articolului 131

Amendament PD

1. Nu este de nivelul Constituţiei.
2. Idem motivarea amendamentului 162. În acelaşi sens

este şi avizul Comisiei de la Veneţia, autoritatea
ministrului justiţiei neafectând autonomia procurorului în
soluţionarea unei cauze, dar fiind indispensabilă pentru
asigurarea unei politici penale coerente, în concordanţă cu
poziţia constituţională a Guvernului.

165. pct.50
prop.leg.

Articolul 132 se modifică astfel:
- Denumirea va fi: �Rolul şi structura�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Articolul 132 - (1) Consiliul Superior al
Magistraturii este garantul independenţei justiţiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit
din 19 membri din care:

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;

Art.132 se modifică astfel:
- Denumirea: ,,Rolul şi structura�;
- Cuprinsul articolului este:
,,Art. 132 (1) Consiliul Superior al Magistraturii
asigură independenţa justiţiei faţă de celelalte
puteri ale statului.
(2) Consliiul Superior al Magistraturii este
prezidat de Preşedintele României.
(3) Preşedintele şi Procurorul General al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie fac parte de drept din
acest consiliu.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii se
completează cu următorii membri:

1. Prezidarea Consiliului Superior al Magistraturii de
către Preşedintele României; eliminarea din Consiliu a
ministrului justiţiei; alcătuirea Consiliului din 8 membri
aleşi de autorităţi politice (Preşedintele României şi cele 2
Camere ale Parlamentului), 4 dintre judecători şi 2 dintre
procurori, aleşi pe baza principiului reprezentării
proporţionale; numirea vicepreşedintelui din membri
desemnaţi de către Parlament; supunerea tuturor
hotărârilor Consiliului controlului jurisdicţional al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, în apel  la secţiile de
specialitate şi în recurs la plenul Curţii;

2. Amendamentul compromite ideea de independenţă a
justiţiei faţă de factorul politic, înlătură orice legătură
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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;

c) ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie.

(3)  Preşedintele Consiliului Superior al
Magistraturii se alege pentru un mandat de  un an, ce
nu poate fi reînnoit, din cadrul magistraţilor
prevăzuţi la alin.(2) lit.a).
(4)   Durata mandatului membrilor Consiliului este
de 6 ani.
(5)   Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii
se iau prin vot secret.
(6) Preşedintele României prezidează lucrările
Consiliului Superior al Magistraturii la care
participă.
(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii
sunt definitive şi irevocabile, cu excepţia celor
prevăzute la art.133 alin.2).�

a) doi desemnaţi de Preşedintele României;
b) trei desemnaţi de Camera Deputaţilor;
c) trei desemnaţi de Senat;
d) patru judecători şi doi procurori aleşi de
magistraţi din rândurile lor, pe baza
principiului reprezentării proporţionale.

(5) Consiliul alege, prin vot secret, un
vicepreşedinte dintre membrii desemnaţi de
Parlament.
(6) Calitatea de membru al Consiliului Superior
al Magistraturii este incompatibilă cu aceea de
parlamentar.
(7) Durata mandatului membrilor Consiliului
este de 4 ani.
(8) Hotărârile Consiliului Superior al
Magistraturii se iau prin vot secret şi sunt supuse
controlului jurisdicţional. Apelul împotriva
hotărârilor Consiliului se judecă de către secţia
competentă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
iar recursul de către plenul acestei Curţi.

Amendament dep. Vasile Moiş

dintre Consiliu şi Guvern, făcând astfel imposibilă
medierea  iniţiativelor guvernamentale pe care o realizează
ministrul justiţiei în promovarea unor soluţii ce rezultă din
activitatea practică a instanţelor judecătoreşti sau în alte
domenii (buget, logistică etc.),  iar în ce priveşte sistemul
căilor de atac, Consiliul are poziţia unei prime instanţe
subordonate ierarhic Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
nemaiputând astfel asigura garantarea independenţei
justiţiei. În schimb, dreptul judecătorilor şi a procurorilor
de a ataca hotărârea secţiilor în materie disciplinară
constituie o garanţie suficientă a dreptului lor la apărare,
aşa cum se prevede în propunerea legislativă.

166. pct.50
prop.leg.

Propunem eliminarea Ministrului Justiţiei din
Consiliul Superior al Magistraturii, mărindu-se
la 3 numărul reprezentanţilor societăţii civile.
Alin.2 lit. b al art.132:  3 reprezentanţi ai
societăţii civile �
Alin.2 lit.c al art.132: preşedintele Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al
parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie
Amendament PD

1. Eliminarea ministrului justiţiei din Consiliul Superior
al Magistraturii; creşterea la 3 a numărului reprezentanţilor
societăţii civile .

2. Ministrul justiţiei are rolul de a media iniţiativele
guvernamentale necesare promovării unor soluţii ce rezultă
din activitatea practică a instanţelor judecătoreşti sau în
alte domenii (buget, logistică etc). De aceea,  nu se
justifică eliminarea ministrului justiţiei şi, pe cale de
consecinţă, nici creşterea numărului reprezentanţilor
societăţii civile.

167. pct.50
prop.leg.

Titlul articolului 132 va avea următoarea
denumire:
�Rolul şi structura�
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

168. pct.50
prop.leg.

Înlocuirea termenului �parchet� cu termenul
�procuratură�.
Amendament dep. Gh. Duţu

1. Revenirea la vechea denumire a acestei structuri,
potrivit Constituţiei din 1965.

Idem motivarea amendamentului 163.



Anexa 2. – Amendamente respinse 45

N
r.

cr
t.

Punctul din
propunerea

legislativă sau
art. din

Constituţie

TEXT
din propunerea legislativă sau din Constituţie AMENDAMENT

MOTIVARE
1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

169. pct.51
prop.leg.

Articolul 133 se modifică şi va avea  următorul
cuprins:

�(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune
Preşedintelui României numirea în funcţie a
judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor
stagiari, în condiţiile legii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplineşte
rolul de instanţă de judecată, în secţii şi în plen, în
domeniul jurisdicţiei disciplinare a judecătorilor şi
procurorilor, fără votul ministrului justiţiei,
preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi
procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit procedurii
stabilite prin legea sa organică.

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii
în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.�

Art.133 se modifică astfel:
- Denumirea este ,,Atribuţii�;
- Conţinutul articolului este:
,,Art.133 (1) Consiliul Superior al Magistraturii
numeşte în funcţii, în condiţiile legii, judecătorii şi
procurorii, cu excepţia celor stagiari.
(2) Numirea magistraţilor  se face prin concurs.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii
îndeplineşte rolul de instanţă de judecată în
domeniul jurisdicţiei disciplinare a judecătorilor
şi procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin
lege organică.�

Amendament dep. Vasile Moiş

1. În corelare cu amendamentul de la 165; numirea
magistraţilor să se facă prin concurs; Consiliul îndeplineşte
rolul de instanţă de judecată în domeniul jurisdicţiei
disciplinare.

2. Numirea judecătorilor şi procurorilor, cu excepţia
celor stagiari, de către şeful statului este un principiu al
constituţionalismului românesc din perioada antebelică, cât
şi din celelalte ţări democrate europene. Potrivit art.80,
Preşedintele României reprezintă statul român, ceea ce
asigură judecătorilor o legitimitate populară indirectă.
Renunţarea la numirea judecătorilor Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie pentru un mandat de 6 ani se justifică nu
numai din raţiuni de drept comparat, dar şi pentru
eliminarea oricărei suspiciuni de presiune politică ce s-ar
putea exercita asupra acestor judecători. Concursul este o
problemă de nivelul legii organice, care se justifică
îndeosebi la intrarea în magistratură. Respectarea dreptului
la apărare presupune ca în ce priveşte jurisdicţia
disciplinară, cel interesat să aibă deschisă calea de atac la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aşa cum s-a prevăzut în
propunerea legislativă de revizuire.

170. pct.51
prop.leg.

Eliminarea procurorilor, care sunt agenţi ai
executivului.

Amendament PD

1. Eliminarea procurorilor din Consiliul Superior al
Magistraturii deoarece sunt agenţi ai executivului.

2. Aşa cum s-a precizat şi în avizul Comisiei de la Veneţia,
pentru a-şi putea aduce la îndeplinire funcţia, procurorii trebuie
să se bucure de autonomie, astfel încât se justifică să fie
reprezentaţi în Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea
acestuia de garant al independenţei justiţiei.

171. pct.51
prop.leg.

(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune
Preşedintelui României numirea în funcţie a
judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor
stagiari, în condiţiile legii organice.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Precizarea naturii legii ca fiind organică.
2. Precizarea este inutilă, natura legii fiind cea prevăzută

la art.72 alin. 3 lit. i).

172. pct.51
prop.leg.

Înlocuirea termenului �parchet� cu termenul
�procuratură�.
Amendament dep. Gh. Duţu

1. Revenirea la vechea denumire a acestei structuri,
potrivit Constituţiei din 1965.

Idem motivarea amendamentului 163.
173. - Denumirea TITLULUI  IV  din Constituţie este

Economia şi finanţele publice

Denumirea TITLULUI  IV  din Constituţie va fi:
Titlul IV

Economia, cultura, arta, ştiinţa, tehnica şi
finanţele publice

Amendament PD

1.Completarea titlului
2.Conţinutul titlului priveşte numai economia şi

finanţele.



Anexa 2. – Amendamente respinse 46

N
r.

cr
t.

Punctul din
propunerea

legislativă sau
art. din

Constituţie

TEXT
din propunerea legislativă sau din Constituţie AMENDAMENT

MOTIVARE
1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

174. art.134
Constituţie

Denumirea marginală a art. 134 din Constituţie
este:
Economia

Denumirea marginală a art. 134 din Constituţie va
fi:
Economia, cultura, arta, ştiinţa şi tehnica
Amendament PD

1.Completarea denumirii articolului 134.
2.Conţinutul denumirii priveşte numai economia.

175. pct.52
prop.leg.

Articolul 134 se modifică astfel:
- Alineatul (1) se completează şi va avea  următorul
cuprins: �

Alin.(1) al art.134 va avea următorul cuprins:

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

176. pct.52
prop.leg.

La  alineatul (2) al art.134, după lit.b) se introduc
două noi litere, b1) şi b2), cu  următorul cuprins:
�b1) stimularea creaţiei culturale;
b2) protejarea patrimoniului cultural;�

Amendament Comisia de cultură

1. Pentru protejarea şi stimularea creaţiei culturale.
2. Ţinând seama de instituirea dreptului la cultură

potrivit art. 321, aşa cum a fost admis de către Comisie,
precizarea este inutilă, mai ales că presupune mult mai
multe aspecte decât cele semnalate în propunerea făcută
care, prin complexitatea, diversitatea şi dinamica lor sunt
de domeniul legiuitorului ordinar.

177. art.134
alin.(2) lit.c)
Constituţie

c) stimularea cercetării ştiinţifice naţionale; Articolul 134, alin.(2) lit.c):
c) dezvoltarea culturii, artei, ştiinţei şi tehnicii
prin asigurarea suportului financiar necesar, prin
protejarea şi garantarea intereselor materiale şi
morale ale autorilor, prin scutirea de taxe şi
impozite, precum şi prin alte măsuri, potrivit legii.
Amendament PD

1. Pentru stimularea dezvoltării culturii, artei, ştiinţei şi
tehnicii.

2. Idem motivarea amendamentului 176. În plus,
conţinutul reglementării ar deveni în mod inutil eterogen
şi nu se mai încadrează nici în restul prevederilor din titlul
respectiv

178. art.134
alin.(2) lit.c)
Constituţie

După lit.c) se introduce lit.c1), cu următorul
cuprins :
 c1) protejarea moştenirii culturale, inclusiv a
celei aparţinând minorităţilor naţionale, a
monumentelor istorice şi artistice şi a
frumuseţilor naturale, potrivit legii.
Amendament PD

1. Pentru protejarea moştenirii culturale .
2. Idem motivarea amendamentului 176.

179. pct.52
prop.leg.

�g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în
concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene;�

Se elimină lit.g)

Amendament PRM

1. Eliminarea implementării politicilor regionale de
dezvoltare economică a Uniunii Europene

2. Politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene
are un caracter general pentru toate statele membre, fără
de care nu se poate asigura finanţarea programelor de
dezvoltare aprobate de Uniune

180. - - Litera e) alin.(2) a art.134 va avea următorul
cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională
2. Nu se regăsesc în textele supuse revizuirii.



Anexa 2. – Amendamente respinse 47

N
r.

cr
t.

Punctul din
propunerea

legislativă sau
art. din

Constituţie

TEXT
din propunerea legislativă sau din Constituţie AMENDAMENT

MOTIVARE
1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

181. pct.53
prop.leg.

Articolul 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“…
(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul
aerian, plajele, marea teritorială, resursele naturale
ale zonei economice şi ale platoului continental,
precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac
obiectul exclusiv al proprietăţii publice.
 (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În
condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare
regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi
concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi
date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate
publică.
�.�

Alineatul (3) al articolului 135 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului,
spaţiul aerian, plajele, marea teritorială,
resursele naturale ale zonei economice şi ale
platoului continental fac obiectul proprietăţii
publice.�
Alineatul (4) al articolului 135 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(4) Bunurile proprietate publică sunt
inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi
concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot
fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de
învăţământ.�
Amendament P.N.L.

1. Limitarea exclusiv la enumerarea constituţională a
bunurilor ce constituie obiectul proprietăţii publice, prin
eliminarea în acest scop a posibilităţii de cuprindere pe
temeiul unei legi organice şi al altor bunuri; eliminarea
posibilităţii ca bunurile proprietate publică să poată fi date
în administrarea regiilor autonome sau instituţiilor publice
şi limitarea posibilităţii de a fi date în folosinţă gratuită
numai în favoarea instituţiilor de învăţământ

2. Enumerarea constituţională, prin natura ei, nu poate fi
exhaustivă deoarece interesul public ar putea justifica, faţă
de evoluţia societăţii, ca şi alte categorii de bunuri să fie în
proprietate publică ( de exemplu, râuri precum Dunărea şi
altele de interes naţional).

 Posibilitatea dării în administrarea regiilor autonome
sau altor instituţii publice a unor bunuri proprietate
publică este de natură să asigure valorificarea acestora în
circuitul economic, iar limitarea folosinţei gratuite numai
la instituţiile de învăţământ, cu omiterea oricăror alte
instituţii de utilitate publică, cum ar fi spitalele, parcurile
naţionale, muzeele, armata etc. este nejustificată de un
interes public sau naţional.

182. pct.54
prop.leg.

Alineatul (2) al articolului 136  se completează, în
final, astfel:
�(2) În condiţiile aderării la Uniunea Europeană,
prin lege organică se poate recunoaşte circulaţia şi
înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii
Europene.�

Alin.(2) al art.136 va avea următorul cuprins:
�(2) Formarea, administrarea, întrebuinţarea şi
controlul resurselor financiare ale statului, ale
unităţilor administrativ-teritoriale şi ale
instituţiilor publice sunt reglementate prin lege.
În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, prin
lege organică se poate recunoaşte circulaţia şi
înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii
Europene�.

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Necesitatea reglementării aspectelor prevăzute în
prima teză a amendamentului şi eliminarea leului ca
monedă naţională.

2. Toate aspectele ce fac obiectul primei teze a
amendamentului sunt  prevăzute întocmai la alin. 1 al art.
136 din Constituţie. Nu se justifică eliminarea leului, ca
monedă naţională, decât într-o fază ulterioară, după
integrarea în Uniunea Europeană a ţării.

183. pct.54
prop.leg.

(2) În condiţiile aderării la Uniunea Europeană,
prin lege organică se poate recunoaşte monedei
U.E. putere circulatorie şi liberatorie pe
teritoriul României şi decide aderarea
României la Sistemul Monetar European, prin
înlocuirea monedei naţionale cu moneda U.E.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Detalierea condiţiilor de înlocuire a monedei
naţionale cu Euro.

2. Condiţiile de înlocuire a monedei naţionale cu Euro
depind de tratatul de aderare şi situaţia economico-
financiară a ţării în momentul în care se va impune luarea
unei asemenea măsuri şi nu este cazul ca prin Constituţie
să se condiţioneze asemenea împrejurări ce în prezent nu
pot fi în mod precis stabilite.
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184. pct.54
prop.leg.

art.136
alin.(2)

Constituţie

Alineatul (2) al articolului 136  se completează, în final,
astfel:
�În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, prin
lege organică se poate recunoaşte circulaţia şi
înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii
Europene.�
(2) Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea
acestuia, banul.

Alineatul (2) al articolului 136  se completează, în
final, astfel:
Prin lege constituţională, adoptată şi supusă
referendumului se poate recunoaşte şi chiar
înlocui moneda naţională cu o altă monedă
aparţinând unor forme de uniuni monetare
internaţionale.
Amendament PRM

1. Introducerea Euro să fie printr-o lege constituţională
(de revizuire a Constituţiei) supusă referendumului.

2. Introducerea Euro depinde de dezvoltarea economico-
financiară ţării şi nu de voinţa politică a autorităţii
legiuitoare şi a corpului electoral; sub aspect
constituţional, art. 1451 constituie un temei suficient, iar
soluţia din propunerea de revizuire urmăreşte numai ca
prevederea actuală să nu constituie o piedică.

185. art.137
alin.(1)

Constituţie

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

Alin.(1) al art.137 va avea următorul cuprins:
 �(1) Bugetul public naţional cuprinde bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor�.
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Să se prevadă în mod expres şi municipiile.
2. Municipiile intră în categoria oraşelor potrivit art.3

alin.3 din Constituţie.

186. - - După alin.(3) al art.137 se introduce un nou
alineat (31) cu următorul cuprins:
(31) Sumele cuprinse în fondurile care constituie
bugetul asigurărilor sociale de stat nu pot fi
folosite decât pentru scopurile pentru care
asiguraţii au contribuit la aceste fonduri.
Amendament PD

1. Imobilizarea fondurilor pentru asigurări sociale
exclusiv pentru destinaţia pentru care au fost încasate.

2. Fondurile pentru asigurări sociale trebuiesc
valorificate deoarece, altminteri, imobilizarea lor conduce
inevitabil la depreciere. În ce priveşte respectarea
destinaţiei acestor fonduri, ea se stabileşte prin bugetul
asigurărilor sociale aprobat de Parlament.

187. - - După art.137 se introduce un nou articol 1371 cu
următorul cuprins:
Art. 1371 Contribuţiile private la sistemul
naţional de asigurări de sănătate se
administrează autonom faţă de bugetul
naţional, în regim public, cu participarea
reprezentanţilor contributorilor şi nu pot fi
folosite decât pentru cheltuieli legate de
sănătate.
Amendament PD

Idem motivare amendament 186.

188. pct.55
prop.leg.

- Alineatul (1) al art.139 va avea următorul cuprins:
�(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 organice,
litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi
vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti.�

- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
�(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
exercită şi atribuţii jurisdicţionale prin instanţe de
judecată specializate, care se organizează şi
funcţionează potrivit prevederilor capitolului VI
din Titlul III.�

Amendament Guvern

1. Să se păstreze atribuţiile jurisdicţionale ale Curţii de
Conturi prin instanţe de judecată specializate, care să facă
parte din puterea judecătorească

2. Potrivit prevederilor de la art. 123 alin. 11, justiţia
fiind unică, imparţială şi egală pentru toţi, nu pot exista
două jurisdicţii paralele ale Curţii de Conturi şi ale puterii
judecătoreşti. De aceea, litigiile rezultate din activitatea
Curţii de Conturi nu pot fi soluţionate decât de instanţele
judecătoreşti al căror statut exclusiv este cel prevăzut în
capitolul VI (Autoritatea judecătorească) al Titlului  III
din Constituţie.
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189. pct.55
prop.leg.

Articolul 139 se modifică astfel:
- Alineatul (1) va avea următorul cuprins:
���

Alin.(1) al art.139 va avea următorul cuprins:

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

190. pct.55
prop.leg.

- Alineatul 4) va avea următorul cuprins:
“…”“…”“…”“…”

Alin.(4) al art.139 va avea următorul cuprins:

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

191. pct.55
prop.leg.

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

După alin.(4) al art.139 se introduce un nou
alineat, alin.(5) cu următorul cuprins:
Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

192. pct.56
prop.leg.

După articolul 139 se introduce un nou articol,
1391, cu următorul cuprins:
- Denumirea va fi: �Consiliul Economic şi Social�
- Cuprinsul articolului va fi:
�Articolul 1391 - Consiliul Economic şi Social este
organ consultativ al Parlamentului şi Guvernului în
domeniile de specialitate stabilite prin legea sa
organică de înfiinţare, organizare şi funcţionare.�

Articolul 1391 se elimină.

Amendament PRM + PD

1. Eliminarea Consiliului Economic şi Social
2. Consiliul Economic şi Social este prevăzut în

numeroase constituţii europene (Franţa - art.69, Italia �
art..99,  Portugalia � art..92) şi corespunde cerinţelor de
armonizare a intereselor profesionale, condiţii de care
depinde esenţial calitatea măsurilor legislative, inclusiv a
legislaţiei secundare.

193. pct.57
prop.leg.

Înaintea alineatului (1) al articolului 140 se
introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

Alin.(1) al art.140 devine alin.(2)

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Propunere redacţională.
2. Lipsit de obiect faţă de avizul Consiliului Legislativ.

194. pct.58
prop.leg.

Articolul 144 se modifică astfel: ...
- După litera a) se introduce o nouă  literă,  a1), cu
următorul cuprins:
�a1) 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.�

- După litera a) se introduce o nouă  literă,  a1), cu
următorul cuprins:
a1) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor de
ratificare, aprobare, acceptare a tratatelor sau altor
acorduri internaţionale, ori, după caz, a legilor de
aderare la acestea, înainte de promulgarea lor la
sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două
Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi
sau de cel puţin 25 de senatori.
Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Detalierea tipurilor de tratate.
2. Idem motivarea amendamentului 105.

195. pct.58
prop.leg.

- După litera a1) se introduce o nouă  literă,  a2), cu
următorul cuprins:
a2) se pronunţă asupra existenţei situaţiilor
excepţionale care justifică emiterea
ordonanţelor de urgenţă de către Guvern, în
termen de 24 ore de la depunerea ordonanţei.
Cu privire la acest aspect nu se mai poate face
alt control de constituţionalitate.

Amendament PRM

1. Curtea să hotărască asupra situaţiilor în care se pot emite
ordonanţe de urgenţă.

2. Fiind o autoritate constituţională cu caracter jurisdicţional,
nu politic, Curtea Constituţională nu se poate pronunţa din
oficiu asupra situaţiei excepţionale, cu excluderea
Parlamentului. Depunerea ordonanţei numai la Camera
Deputaţilor, cu excluderea Senatului, transformă Parlamentul,
în cadrul procedurii de aprobare a unei ordonanţe de urgenţă,
într-un Parlament monocameral, cu nesocotirea principiului
bicameralismului. În plus, astfel se renunţă la avantajul
specializării decizionale a Camerelor, care este de esenţa
optimizării procesului parlamentar legislativ.
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196. art.144
Constituţie

- După litera b) se introduce o nouă  literă,  b1), cu
următorul cuprins:
b1) se pronunţă din oficiu asupra
constituţionalităţii tratatelor internaţionale
înainte de ratificarea lor de către Parlament.

Amendament dep. Toro Tibor UDMR

1. Instituirea controlului din oficiu a constituţionalităţii
tratatelor internaţionale de către Curtea Constituţională.

2. Cu excepţia legii de revizuire a Constituţiei, Curtea
Constituţională, ca şi celelalte jurisdicţii similare europene
(Curte sau Tribunal Constituţional), îşi exercită jurisdicţia
numai la sesizare. Parlamentul este primul interpret al
Constituţiei în procesul de legiferare, astfel încât, atâta
timp cât prezumţia de constituţionalitate a unei legi,
inclusiv privind aprobarea unui tratat, nu este contestată,
intervenţia Curţii nu se justifică şi ar întârzia inutil
procesul legislativ.

197. pct.58
prop.leg.

Articolul 144 se modifică astfel: ...
Litera c) va avea  următorul cuprins:
�c) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate
privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa în faţa
instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj; excepţia de
neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de
Avocatul Poporului.�

c) hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa
instanţelor judecătoreşti privind
neconstituţionalitatea legilor şi a ordonanţelor;
legile de ratificare a tratatelor internaţionale nu
pot face obiectul controlului constituţional
ulterior.

Amendament dep. Toro Tibor

1. Eliminarea excepţiilor de neconstituţionalitate invocate
în faţa unui organ de arbitraj,  a posibilităţii invocării
excepţiei direct de către Avocatul Poporului şi instituirea
interdicţiei controlului ulterior a legilor de ratificare a tratelor

2. Eliminarea  excepţiilor invocate în faţa instanţelor de
arbitraj constituie o restrângere nejustificată a garanţiilor
constituţionale pe care o reprezintă excepţia de
neconstituţionalitate, cât timp aceste instanţe au o competenţă
alternativă faţă de aceea a instanţelor judecătoreşti, rezultată
din voinţa părţilor; posibilitatea Avocatului Poporului de a
invoca direct o excepţie de neconstituţionalitate constituie un
mijloc important de apărare a drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti recunoscut şi în alte constituţii (Polonia,
Portugalia); interdicţia de invocare a unei excepţii în cazul
constatării constituţionalităţii unui tratat internaţional este
prevăzută la art.145 alin.2 din propunerea legislativă de
revizuire.

198. pct.58
prop.leg.

Eliminarea termenului �arbitraj� în condiţiile
în care nu se spune despre care este vorba: cel
comercial, internaţional public, valutar sau
sportiv.

Amendament PD

1. Eliminarea instanţei de arbitraj în faţa căreia părţile ar
putea invoca excepţia de neconstituţionalitate.

2. Jurisdicţia arbitrală este în plină dezvoltare, îndeosebi
în domeniul comercial. Eliminarea instanţei de arbitraj ar
avea ca efect reducerea sferei de aplicare a garanţiei
constituţionale a excepţiei de neconstituţionalitate şi,
implicit, obligarea atât a părţilor într-un asemenea litigiu,
ca şi a arbitrilor, să aplice o dispoziţie legală chiar dacă
este neconstituţională, ceea ce este contrar principiului
supremaţiei Constituţiei .
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199. pct.58
prop.leg.

Litera c) va avea  următorul cuprins:
c) hotărăşte asupra excepţiilor de
neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele,
ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti şi a
autorităţilor administrative cu atribuţii
jurisdicţionale; excepţia de neconstituţionalitate
poate fi ridicată şi de către Avocatul Poporului,
fie ca intervenient în proces, fie direct, din
oficiu în faţa Curţii Constituţionale.

Amendament dep. Ion Stan, Titu Ghiorghiof

1. Introducerea autorităţilor administrative cu atribuţii
jurisdicţionale alături de instanţele judecătoreşti în faţa
cărora se poate ridica o excepţie de neconstituţionalitate,
precum şi consacrarea posibilităţii Avocatului Poporului
de a participa ca intervenient într-un proces în faţa Curţii
Constituţionale.

2. Autorităţile administrative cu atribuţii jurisdicţionale
sunt potrivit art.21 alin.4 din propunerea legislativă de
revizuire, facultative şi gratuite, astfel încât nu se justifică
ridicarea excepţiei decât în faţa instanţelor de arbitraj a
căror competenţă nu este nici facultativă şi nici gratuită;
Avocatul Poporului nu poate fi intervenient într-un
contencios constituţional declanşat de către alţii, deoarece
statutul său nu-i permite să se substituie unui avocat sau să
se alăture rolului  unui avocat ca apărător al părţilor.

200. pct.58
prop.leg.

Litera c) va avea  următorul cuprins:
�c) hotărăşte asupra excepţiilor de
neconstituţionalitate privind legile şi
ordonanţele, ridicate în faţa în faţa instanţelor
judecătoreşti sau de arbitraj.�

Amendament dep. Şt. Cazimir

1. Eliminarea Avocatului Poporului de la posibilitatea
ridicării unei excepţii de neconstituţionalitate.

2. Posibilitatea invocării excepţiei de către Avocatul
Poporului este esenţială pentru îndeplinirea funcţiei sale
de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, având în
vedere că, prin însăşi activitatea sa, este în măsură să
constate dacă anumite dispoziţii legale conduc la
încălcarea acestor drepturi şi libertăţi prevăzute de
Constituţie.

201. pct.58
prop.leg.

După litera i) se introduce o nouă literă,  j), cu
următorul cuprins:
�j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea
organică a Curţii.�

Eliminare lit.j)

Amendament dep. Şt. Cazimir

1. Atribuţiile Curţii Constituţionale să fie exclusiv
constituţionale.

2. Completarea de către legiuitorul ordinar prin legea
organică a Curţii a atribuţiilor constituţionale este
justificată de posibilele interese de ordin naţional ce ar
justifica o asemenea măsură şi pe care legiuitorul le-ar
putea consfinţi fără să recurgă la procedura rigidă a
revizuirii Constituţiei.
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202. pct.59
prop.leg.

Alin.(1) al art.145 va avea următorul cuprins:
(1) Dispoziţiile 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.

(1) În cazurile de neconstituţionalitate
constatate potrivit articolului 144 literele a) şi
b), legea sau regulamentul se transmite spre
reexaminare fiecărei Camere, acestea fiind
obligate să reformuleze sau să elimine textele
neconstituţionale.

Amendament dep. Toro Tibor UDMR

1. Instituirea în sarcina legiuitorului a obligaţiei de
reexaminare a legii sau regulamentului neconstituţional.

2. Potrivit alin. 1 al art. 145 din propunerea legislativă de
revizuire, Parlamentul sau Guvernul au posibilitatea ca,
înăuntrul termenului de 45 de zile până la intrarea în vigoare a
deciziei Curţii, să pună de acord prevederile neconstituţionale
cu dispoziţiile Constituţiei. Instituirea unei obligaţii de
reexaminare ar avea ca semnificaţie încălcarea autonomiei
parlamentare, cât şi a libertăţii politice a Guvernului, ceea ce,
de principiu, este inadmisibil; ceea ce legiuitorul sau Guvernul
înţelege să facă, trebuie să fie exclusiv pe temeiul voinţei sale,
cunoscând efectele inacţiunii şi anume intrarea în vigoare a
deciziei Curţii.

203. pct.60
prop.leg.

După articolul 145 se introduce un nou titlu cu
denumirea �Integrarea euro-atlantică� cuprinzând
două articole:
a) Articolul 1451, cu denumirea �Integrarea în Uniunea
Europeană� şi următorul cuprins:
�Articolul 1451 - (1) Aderarea României la tratatele
constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării
unor atribuţii către instituţiile comunitare, precum şi a
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 majoritatea de două treimi din numărul
deputaţilor şi senatorilor.
(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi ale
reglementărilor derivate din acestea, care au caracter
obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din
legile interne, cu respectarea prevederilor actului de
aderare.
(3) Prevederile din alineatele (1) şi (2) se aplică, în mod
corespunzător, şi pentru aderarea la actele de revizuire
a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
(4) Preşedintele României, Parlamentul şi Guvernul
garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor
rezultate din actul aderării şi prevederile alin.(2).
(5) Guvernul transmite celor două Camere ale
Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu
înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituţiilor
Uniunii Europene.�

Art.1451 cu Titlul �Integrarea euro-atlantică�
se elimină.

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Pentru a nu se asigura temeiul constituţional necesar
integrării în Uniunea Europeană.

2. Amendamentul este contrar voinţei unanime a
partidelor parlamentare în sprijinirea acestei integrări, cât
şi a opiniei publice majoritare din ţara noastră, în vederea
integrării.
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204. pct.60
prop.leg.

Articolul 1451are următorul cuprins:
(1) Aderarea României la tratatele constitutive
şi de revizuire ale Uniunii Europene se ratifică
prin lege, adoptată în şedinţa comună a
Camerei Deputaţilor şi Senatului cu o
majoritate de două treimi din numărul
deputaţilor şi senatorilor.
(2) Prevederile tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene precum şi ale reglementărilor
derivate din acestea au prioritate faţă de
dispoziţiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actului de aderare.
(3) Guvernul transmite, celor două Camere ale
Parlamentului proiectele actelor cu caracter
obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse
aprobării instituţiilor  Uniunii Europene.

Amendament dep. Ioan Timiş

1. Sistematizarea reglementării prin eliminarea scopului
aderării şi eliminarea obligaţiei Preşedintelui României,
Parlamentului şi Guvernului de a garanta aducerea la
îndeplinire a actului de aderare.

2. Aspectele omise de autorul amendamentului sunt
esenţiale în scopul definirii actului de aderare, atât din
punct de vedere juridic, cât şi politic, fiind corelate şi cu
normele similare, adoptate tot în scopul aderării, de către
legiuitorul din alte state europene. Garanţia autorităţilor
politice este necesară, având în vedere rolul pe care îl vor
juca în cadrul echilibrului constituţional specific Uniunii
Europene.

205. pct.60
prop.leg.

�Articolul 1451 - (1) Aderarea României la tratatele
constitutive ale Uniunii Europene, în scopul
delegării unor atribuţii către instituţiile comunitare,
precum şi a 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 majoritatea de
două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor şi
se aprobă prin referendum.

Amendament PRM

1. Delegarea şi nu transferarea unor atribuţii, iar legea
de ratificare să se supună referendumului

2. Curtea de la Strasbourg, ca şi Parlamentul European,
exercită atribuţii proprii şi nu delegate, ce le-au fost
transferate prin actul aderării de către statele membre,
astfel încât adoptarea amendamentului este sinonimă cu
imposibilitatea aderării. În ce priveşte referendumul, el se
realizează prin însăşi aprobarea actului de revizuire pe
această cale astfel cum s-a practicat şi în alte regimuri
constituţionale europene, când aderarea a presupus
reglementarea temeiului constituţional corespunzător.

206. pct.60
prop.leg.

Alin. (2) � (5) ale art 1451 se elimină.

Amendament PRM

1. Eliminarea obligativităţii legislaţiei comunitare şi a
caracterului său prioritar, aplicării prevederilor alin. 1 şi 2
pentru. aderarea la actele de revizuire a tratatelor
constitutive ale Uniunii, a răspunderii Preşedintelui
României şi Guvernului pentru îndeplinirea obligaţiilor
rezultate din actul aderării şi a îndatoririi Guvernului de a
transmite Camerelor Parlamentului proiectele actelor cu
caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării
instituţiilor Uniunii Europene.

2. Preeminenţa legislaţiei comunitare este de esenţa
integrării; aplicabilitatea prevederilor alin. 1 şi 2 din art.
1451 şi în cazul actelor de revizuire a tratatelor constitutive
la nivelul Uniunii Europene este necesară, spre a se evita o
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nouă lege constituţională inutilă cât timp reprezintă un drept
ce rezultă din însăşi integrarea ţării în Uniunea Europeană;
garanţia Preşedintelui României, Parlamentului şi
Guvernului se impune având în vedere rolul acestora în
cadrul echilibrului instituţional al Uniunii Europene, iar
colaborarea dintre Guvern şi Camerele Parlamentului este
necesară, în vederea asigurării din timp a condiţiilor pentru
implementarea legislaţiei europene, îndeosebi a directivelor,
ce presupun, în toate cazurile adoptarea şi a unei legislaţii
naţionale complete pe temeiul obligativităţii directivelor.

207. pct.60
prop.leg.

b) Articolul 1452, cu denumirea �Aderarea la
Tratatul Atlanticului de Nord� şi următorul cuprins:
�Articolul 1452 � Aderarea României la Tratatul
Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată cu o
majoritate de două treimi din numărul deputaţilor şi
senatorilor, în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor
şi Senatului. �

Art.1452 cu denumirea �Aderarea la Tratatul
Atlanticului de Nord� se elimină.

Amendament dep. Emil Rădulescu

1. Pentru a nu se asigura temeiul constituţional necesar
aderării la NATO.

2. Amendamentul este contrar voinţei unanime a
partidelor parlamentare în sprijinirea aderării la NATO,
cât şi a opiniei publice majoritare din ţara noastră,
favorabilă aderării.

208. art.148
Constituţie

Limitele revizuirii
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind

caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al
statului român, forma republicană de guvernământ,
integritatea teritoriului, independenţa justiţiei,
pluralismul politic şi limbă oficială nu pot forma
obiectul revizuirii.

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută
dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi a
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a
garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de
asediu sau a stării de urgentă şi nici în timp de război.

Eliminarea întregului articol 148 din Constituţie.

Amendament UDMR

1. Pentru asigurarea unei mai mari libertăţi a puterii
constituante derivate.

2. Limitele revizuirii sintetizează principalele cuceriri
ale Revoluţiei din decembrie 1989 şi reprezintă voinţa
originară a Adunării Constituante, confirmată prin
referendumul de aprobare a Constituţiei.

209. pct.61
prop.leg.

Alin. (2) al art. 61 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie existente la data
intrării în vigoare a legii de revizuire rămân în
funcţiune până la constituirea celor noi.

Alin.2 va avea următorul cuprins:
(2) Instituţiile prevăzute de Constituţie existente la
data intrării în vigoare a legii de revizuire rămân în
funcţiune până la constituirea celor noi, dar nu mai
mult de 2 ani de la intrarea în vigoare a legilor
de revizuire.

Amendament PRM

1. Instituirea unui termen de cel mult 2 ani până la
constituirea noilor instituţii stabilite prin legea de revizuire

2. Stabilirea unui termen rigid conduce, în cazul
nerealizării lui, la un vid de putere cu consecinţe profund
negative.



Anexa 2. – Amendamente respinse 55

N
r.

cr
t.

Punctul din
propunerea

legislativă sau
art. din

Constituţie

TEXT
din propunerea legislativă sau din Constituţie AMENDAMENT

MOTIVARE
1.   argumente în favoarea amendamentului
2.  argumente de respingere a amendamentului

210. pct.61
prop.leg.

Alin. (4) al art. 61 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
(4) 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 sau 6 ani.�

(4) 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 sau
a constituirii Înaltei Curţi de Casaţie şi a Curţi
de Conturi conform legii de revizuire. 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 sau 6 ani.�

Amendament PRM

1. Limitarea mandatului judecătorilor Curţii Supreme de
Justiţie până la constituirea Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.

2. Formula propusă nu se justifică întrucât, fiind în
exerciţiul unui mandat a cărui durată constituţională nu a
expirat, acesta nu poate înceta înainte de termen.

Se adaugă după nr.crt.166, pag.44 din Anexa 2. � Amendamente respinse
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166
bis.

50 pl �Articolul 132
...
(7) Hotărârile Consiliului Superior sunt definitive şi
irevocabile, cu excepţia celor prevăzute la art.133
alin.(2).�

Alineatul (7) al art.132 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
�(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii
nu pot fi atacate la instanţele judecătoreşti, afară
de cazurile şi în condiţiile expres prevăzute prin
legea sa organică�.

Amendament P.N.L. + dep. Valeriu Stoica

1. Ţinând seama de rolul Consiliului Superior al Magistraturii, se
justifică ca hotărâri, cum ar fi în domeniul alocaţiilor bugetare, să
nu poată fi atacate în faţa instanţelor judecătoreşti, dar altele, care
vizează drepturile persoanei, cum ar fi sancţiunile disciplinare,
inclusiv excluderea din magistratură, să confere posibilitatea
celui interesat să atace în instanţă, distincţii ce urmează a fi
realizate pe calea legii organice.

2. În art. 133 alin.3 din propunerea legislativă s-a prevăzut că
în cazul sancţiunilor disciplinare, hotărârile Consiliului Superior
al Magistraturii pot fi atacate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
iar alte aspecte, cum ar fi numirile în funcţii de conducere,
întrucât nu privesc un drept, ci o vocaţie, nu se justifică nu să fie
contestate pe calea unei acţiuni în justiţie menită să cenzureze
decizia judecătorilor ce fac parte din Consiliul Superior al
Magistraturii, având în vedere tocmai atribuţiile acestuia de a
asigura independenţa justiţiei, nu numai faţă de puterea politică,
dar şi faţă de orice interese de grup.

_______________________


