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Către, 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu și regimul stării de urgență, trimis Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru 
dezbatere şi avizare pe fond, cu adresa nr. Plx. 373 din 12 iunie 2020 și înregistrat 
cu nr.4c-13/524 din 15 iunie 2020, respectiv nr. 4c-15/208 din 16 iunie 2020. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

 Mihai-Alexandru BADEA 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Constantin ȘOVĂIALĂ 



 

 
Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

     București, 18.05.2021 
 

Comisia juridică,  
de disciplină şi imunităţi 
Nr. 4c-13/524/2020 

Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională

Nr. 4c-15/208/2020 

 
RAPORT COMUN 

 asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului n.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării 
de asediu și regimul stării de urgență transmis cu adresa nr. Plx. 373 din 12 iunie 
2020 și înregistrat cu nr. 4c-13/524 din 15 iunie 2020, respectiv nr. 4c-15/208 din 
16 iunie 2020. 

 Conform prevederilor art. 75, alin. (1) și (3) din Constituția României, 
republicată, și ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în ședința din 10 iunie 2020.  

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, conform 
avizului nr. 417 din 30 aprilie 2020. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanției de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării 



de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr.453/2004, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii 
majorării cu o pătrime a limitelor speciale ale pedepselor pentru anumite 
infracțiuni prevăzute în Codul penal, precum și în Legea nr.78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și 
completările ulterioare, dacă acestea sunt săvârșite pe durata stării de asediu sau a 
stării de urgență. 

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative potrivit 
punctului de vedere transmis prin adresa nr. 765 din 13 mai 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de Lege potrivit 
punctului de vedere transmis prin adresa nr.3084 din 28 aprilie 2020. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat favorabil proiectul de Lege potrivit avizului 4c-6/336 din 16 
iunie 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege 
în ședințe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa 
legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 8 aprilie 2021.  

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități,  desfășurată în sistem 
mixt, deputații au participat conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege pentru 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării 
de asediu și regimul stării de urgență. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 
examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 18 
mai 2021.  

La ședința Comisiei pentru apărare,  desfășurată în sistem mixt, din totatul 
de 25 de membri ai Comisiei, au participat conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de 
Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. 



Prin urmare, în urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, propun 
plenului Camerei Deputaților, respingerea acestui proiect de lege din următoarele 
considerente:  

- adăugarea unui spor de pedeapsă la infracțiunile sancționate potrivit 
inițiative legislative nu se justifică având în vedere că, potrivit regulilor de drept 
penal, sporul reprezintă o măsură de individualizare a pedepsei în funcție de 
anumite elemente, cum ar fi spre exemplu, existența concursului de infracțiuni sau 
existența unor circumstanțe agravante; 

- săvârșirea infracțiunii de către o persoană care a profitat de situația 
prilejuită de o calamitate, stare de asediu sau de urgență, constituie circumstanță 
agravantă, situație în care se poate aplica o pedeapsă până la maximul special, la 
care se poate aplica și un spor de pedeapsă. Astfel, săvârșirea oricărei infracțiuni în 
aceste condiții constituie o circumstanță agravantă generală, care poate fi aplicată 
indiferent de actul normativ în care este prevăzută infracțiunea.  

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor organice. 

 
 

 
Președinte,  

 
Mihai-Alexandru Badea 

Președinte,  
 

Constantin Șovăială 

Secretar,  
 

Cristian-Tudor Băcanu

Secretar,  
 

Antonel Tănase 
  

     
 
 
 
 
  
Consilier parlamentar,        Consilier parlamentar, 
Denisa POPDAN         Daria COTOC 


