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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI   
 
                                                     

                          Bucureşti, 23 februarie 2021 
                                                                                             PL-x 433/2009/2010 
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra cererii de reexaminare a 
Legii  pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Pl-x 
433/2009/2010), ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României, în temeiul 
art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată, trimisă Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 433/2009/2010, înregistrată cu nr.31/833 din 22 
septembrie 2009. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, egea se încadrează în categoria 
legilor organice. 
 
 
 

                                    PREŞEDINTE 
 

                           Mihai-Alexandru Badea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI   
                                                     

                          Bucureşti, 23 februarie 2021 
                                                                                             PL-x 433/2009/2010 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra 

cererii de reexaminare a Legii  pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 
aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, ca urmare a cererii formulate de Preşedintele României, în 

temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată 
 
 

În conformitate cu prevederile art.138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu cererea de reexaminare a Legii 
pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, trimisă cu adresa nr. PL-x 
433/2009/2010 şi înregistrată cu nr. 31/833 din 22 septembrie 2009.  

În temeiul dispoziţiilor art. 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, 
Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra Legii nr.161 din 19 
aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, transmisă prin adresa cu nr.CA/1334/15.12.2009, conform căreia: 
“Actul normativ trimis spre promulgare restrânge sfera situațiilor de incompatibilitate  
ale parlamentarului care deține și calita tea de avocat. ... Am aprecia înțelegerea 
manifestată de legiuitor pentru neadoptarea acestei inițiative legislative.” 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de reexaminare 
formulată de Preşedintele României şi a respins legea supusă reexaminării, în şedinţa 
din 16 septembrie 2009. 

Potrivit prevederilor art. 138 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Legea trimisă la promulgare are ca obiect de reglementare restrângerea sferei 
situaţiilor de incompatibilitate ale parlamentarului, care deţine şi calitatea de avocat. În 
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cererea de reexaminare, Preşedintele României consideră că eliminarea interdicţiei de a 
pleda în cauzele civile sau comerciale împotriva statului, a autorităţilor sau instituţiilor 
publice, a companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale, precum şi în procese intentate 
statului român, în faţa instanţelor internaţionale este inoportună având în vedere 
necesitatea asigurării independenţei parlamentarului şi a evitării confundării intereselor 
naţiunii cu cele personale. Este evident că eliminarea unei asemenea interdicţii este de 
natură să pună în discuţie imparţialitatea, obiectivitatea şi independenţa parlamentarului, 
creând posibilitatea unui conflict de interese. Totodată, articolul prin care se dispune 
încetarea efectelor unor contracte de asistenţa juridică la data validării mandatului de 
deputat sau de senator poate naşte controverse cu privire la aplicabilitatea sa în cazul 
actualilor parlamentari întrucât în situaţia dată, legea ar retroactiva, ceea ce nu poate fi 
admis.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observații și 
propuneri, conform adresei cu nr.355 din 15 aprilie 2009. 

Guvernul României nu susține adoptarea  propunerii legislative, conform 
punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.1267 din 19 mai 2009. 

În temeiul prevederilor art. 135 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice au 
analizat Legea pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în raport 
de argumentele prezentate în cererea de reexaminare, în şedinţa din 2 octombrie 2012 și 
au aprobat raportul iniţial prin care a admis cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi a propus plenului Camerei Deputaţilor un raport de 
respingere a Legii pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.  

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri 19 deputaţi.  

În data de 12 octombrie 2012, raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități  
a fost distribuit doamnelor și domnilor deputaţi pentru ca, în termen de 7 zile, în temeiul 
art.135 alin.(21) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, aceștia să depună amendamente cu privire la propunerile 
formulate de către Comisie.  

În temeiul prevederilor art.61 şi ale art.135 alin.(2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități au reluat dezbaterile asupra Legii supuse reexaminării, 
în şedinţa din 30 octombrie 2012.  

Din numărul total de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la dezbateri 15 deputaţi.  

În urma examinării Legii şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să fie admisă cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României şi să se propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
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înlocuitor de respingere a Legii pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 
aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei. 

În ședințele din 18 februarie 2013 și 17 iunie 2014, plenul Camerei Deputaților 
a hotărât, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților , republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, să retrimită Legea la Comisia juridică, de 
disciplină și imunități, în vede rea unei noi reexaminări și întocmirea unui raport 
suplimentar. 

În conformitate cu prevederile art.61, 129 alin.(1) și art.138 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au reexaminat Legea în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt din ziua de 23 februarie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să admită cererea de reexaminare formulată de 
Preşedintele României în temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată şi 
să aprobe, în temeiul prevederilor art.138 alin.(3) lit.c) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, un raport suplimentar 
de respingere a Legii pentru modificarea art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, 
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
amendamentul respins din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

organice. 
 
 
 

                            PREȘEDINTE             SECRETAR 
 

 Mihai-Alexandru Badea            Cristian-Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,       
Rodica Penescu  
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Anexă 

   
 

AMENDAMENT RESPINS 
 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Forma inițiatorilor 

Text propus 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente 

susținere 
2. Argumente 

respingere 

Cameră 
decizională  

1. Art. 82
(1) Deputatul sau 
senatorul care, pe 
durata exercitării 
mandatului de 
parlamentar, 
doreşte să exercite şi 
profesia de avocat 
nu poate să pledeze 
în cauzele civile ce se 
judecă de către 
judecătorii. 

1 Art. 821 1. Este inutilă 
enumerarea 
cazurilor în care 
deputatul sau 
senatorul avocat nu 
poate pleda, textul 
propus fiind 
cuprinzător în ceea 
ce privește 
restricțiile de 
asistență juridică 
sau reprezentare în 
cauzele penale. 
 
Deputat Andi 
Gabriel Grosaru 
 

.  
(1) Deputatul sau 
senatorul nu poate 
acorda asistenţă 
juridică învinuiţilor sau 
inculpaţilor şi nici nu îi 
poate asista în instanţe 
în cauzele penale. 
 
 
 
Autor amendament: 
Deputat Andi Gabriel 
Grosaru 
 

Camera 
Deputaților 

 
 
 
 


