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BIROUL PERMANENT  
AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, cererea de reexaminare a proiectului  Legii  

lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 

pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 

regimului comunist, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, spre dezbatere în 

fond, cu adresa Pl-x 282 din 18 februarie 2013, înregistrată sub nr. 31/463 din 19 februarie 

2013 şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 

adresa PL-x 282 din 19 februarie 2013 şi înregistrat cu nr. 25/65 din 19 februarie 2013. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

VICEPREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 

            Nicolae Ciprian NICA          Nicolae PĂUN 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia juridică, de                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi  
disciplină şi imunităţi                       problemele minorităţilor naţionale 
 
      
  Nr. 31/463/2006/2013              Nr. 25/65/2006/2013  
     

Bucureşti, 6 martie 2013 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului  Legii  lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 
pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist 

             
                                                                                                                            

                 În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond,  cu  cererea de reexaminare a Legii  lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi 
demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,  trimis cu adresa nr. PL-x 282 din 18 februarie 2013 şi înregistrat cu nr.31/463 din 19 februarie 
2013 la Comisia juridică şi respectiv la Comisia pentru drepturile omului înregistrat cu nr. 25/65 din 19 februarie 2013. 
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 
 



 
     Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în temeiul prevederilor articolului  147 alineatul (2) din Constituţia României, 

republicată şi ale articolului 145 din Regulamentul Senatului, a respins Legea lustraţiei privind limitarea temporară a accesului la unele 
funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului 
comunist în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 308/2012, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2012, prin care s-a constatat că legea este neconstituţională.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege, 
pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 28 februarie 2012 şi trimisă la promulgare în data de 10 martie 
2012. 

În data de 7 mai 2012, prin Decizia nr. 308 din 28 martie 2012, definitivă şi general obligatorie, Curtea Constituţională a constatat că 
Legea lustraţiei privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile 
de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 este neconstituţională. 

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi Justiţie a trimis Curţii Constituţionale Hotărârea nr. 1 din 7 martie 2012, pronunţată de 
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. a) din Constituţie şi art. 15 din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, pentru exercitarea controlului de constituţionalitate asupra aspectelor de 
neconstituţionalitate cuprinse în Legea lustraţiei. 

Prin dispoziţiile art. 1 lit.g) din Legea lustraţiei, se instituie o prezumţie de vinovăţie, de încălcare a drepturilor omului, a Constituţiei 
şi a legilor, a documentelor internaţionale semnate şi ratificate de România, prin exercitarea atribuţiilor de serviciu de către întreaga categorie 
profesională a procurorilor.  

În viziunea legii, răspunderea juridică şi sancţiunea se întemeiază pe deţinerea funcţiei de procuror şi pe prezumţia de încălcare a 
drepturilor omului şi a legislaţiei de către persoanele care au deţinut această funcţie, răspunderea nefiind nici individuală şi nici întemeiată pe 
fapte juridice sau acte juridice săvârşite de o persoană. 

In dezacord cu considerentele cuprise în Decizia Curţii Constituţionale nr.820 din 7 iunie 2010, potrivit cărora lustraţia este permisă 
exclusiv cu privire la persoanele care au luat parte efectiv la grave încălcări ale drepturilor şi libertăţilor omului, legea sancţionează toate 
persoanele care au deţinut funcţia de procuror, inclusiv cele care nu au luat parte în întrega lor carieră profesională la încălcări ale drepturilor 
şi libertăţilor omului. Din această perspectivă, legea exclude individualizarea sancţiunii, contravenind principiilor statului de drept, ordinii de 
drept şi prezumţiei de nevinovăţie consacrate de art.23 alin.(ll) din Constituţie. 

Guvernul a comunicat punctul său de vedere prin Adresa înregistrată la Curtea Constituţională sub nr.2243 din 22 martie 2012 şi 
arată că Legea lustraţiei trebuie să fie accesibilă şi previzibilă în legătură cu efectele sale, nu trebuie să servească exclusiv scopului de 
pedeapsă sau de răzbunare, deoarece pedepsirea infractorilor trebuie să fie limitată la sfera dreptului penal, iar în cazul în care dreptul 
intern permite restricţii cu privire la drepturile garantate de Convenţia europeană a drepturilor omului, acestea trebuie să fie suficient de 
precise pentru a permite individualizarea răspunderii fiecărei persoane afectate de aceasta şi să conţină garanţii procedurale adecvate. 

Legea nouă afectează în prezent cariera unor persoane, fapt ce ridică probleme din perspectiva proporţionalităţii măsurii, deoarece 
intervalul mare de timp existent diluează obiectivitatea măsurii şi nu mai poate justifica în mod rezonabil restrângerea unor drepturi 
constituţionale. 

La lucrările şedinţei au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
şi 10 deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 



                    În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
adoptarea cererii de reexaminare şi respingerea proiectului  Legii  lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi 
demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr. 308/2012. Totodată, noua lege încalcă drepturile şi libertăţile omului şi sancţionează inclusiv persoanele care 
nu au luat parte în întreaga lor carieră profesională la încălcări ale drepturilor şi libertăţilor omului. Din acest motiv, legea contravine 
principiilor statului de drept, ordinii de drept şi prezumţiei de nevinovăţie consacrate de art. 23 alin. (1) din Constituţie. 

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

 
 
                                                 VICEPREŞEDINTE ,                                                                       PREŞEDINTE, 

         Nicolae Ciprian Nica                                             Nicolae PĂUN             
 
 
 
 
           

 
                                                        SECRETAR,                                                                     SECRETAR, 
                                             Theodor-Cătălin Nicolescu                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
  Consilier:  Iuliana Fuiorea            Consilier:  Onesia Babeş 
 

 


