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BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege privind 
modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor în 
interes public,  trimis cu adresa nr. PL - x 167 din 20 martie 2023 şi înregistrat cu nr. 
4c-13/288 din 20 martie 2023. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Laura VICOL 
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RAPORT 

 
asupra Proiectului de Lege privind modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 

privind protecţia avertizorilor în interes public 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege privind modificarea 
art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, trimis 
cu adresa nr. PL-x 167  din 20 martie 2023 şi  înregistrat cu nr. 4c-13/288  din 20 martie 
2023. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 
din 14 martie 2023. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri,  inițiativa 
legislativă, prin avizul nr. 234 din 14 martie 2023. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 alin. (2) din Legea 
nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, în sensul eliminării cerinței 
temeiniciei indiciilor din cuprinsul raportărilor anonime, acestea urmând a fi examinate și 
soluționate în măsura în care cuprind indicii referitoare la încălcări ale legii. 

Potrivit Expunerii de motive, intervenția legislativă are în vedere opinia Comisiei 
Europene transmisă autorităților naționale ca urmare a evaluării transpunerii Directivei 
(UE) 2019/1937 a Parlamentului European din 23 ocotmbrie 2019 privind protecția 
persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, transpunere care constituie 
Jalonul 430 din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic și Social în şedinţa din  20 martie 2023.  



  La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei 
conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, 
cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de 
Lege privind modificarea art.6 alin.(2) din Legea nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor 
în interes public, în forma adoptată de Senat.  Amendamentele respinse sunt redate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  

                      

                            PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,                                      

                             Laura VICOL                                       Ladányi László-Zsolt         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Paul Şerban



Anexa  
 
 

  AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 
 

Nr 
crt 

Textul proiectului de lege Amendamente 1.Motivare pentru susţinerea 
amendamentului 
2.Motivare pentru respingerea 
amendamentului 

 

Cameră 
Decizională 

1.  1. La articolul 5 alin. (3) 
se abrogă. 

Autor: Grupul 
parlamentar USR 

 

1. 
2.Amendamentul a fost respins 
prin vot 

Camera 
Deputaților 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Articolul 6  se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
Art. 6. - (1) Raportarea 

cuprinde, cel puțin, 
următoarele: numele și 
prenumele, datele de contact 
ale avertizorului în interes 
public, persoana vizată, dacă 
este cunoscută, descrierea 
faptei susceptibile să constituie 
încălcare a legii în cadrul unei 
autorități, instituții publice, 

1. 
2.Amendamentul a fost respins 
prin vot 

Camera 
Deputaților 



5 
 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Prin excepție de la 
prevederile alin. (1), 
raportarea care nu cuprinde 
numele, prenumele, datele 
de contact sau semnătura 
avertizorului în interes 
public se examinează și se 
soluționează în măsura în 
care conține indicii 
referitoare la încălcări ale 
legii. 

oricărei alte persoane juridice 
de drept public, precum și în 
cadrul persoanei juridice de 
drept privat, precum și, după 
caz, probele în susținerea 
raportării, data și semnătura, 
după caz. 

 
 

(2) Raportarea prevăzută la 
alin. (1) poate fi depusă și fără 
a fi menționate numele și 
prenumele sau datele de 
contact ale avertizorului în 
interes public. 

 
 
Autor: Grupul 

parlamentar USR 

 

 

 


