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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                   Bucureşti, 16 februarie 2021                
şi problemele minorităţilor naţionale                        PL-X  58/2021 
 
 
 
  Domnului deputat 
   Mihai-Alexandru BADEA, 
  Președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 
 

 
 

AVIZ 
asupra  proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de președinte 
al României 
 
 

În  conformitate  cu  prevederile  art.94 din  Regulamentul Camerei   
Deputaţilor,  Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile omului,   
culte şi problemele  minorităţilor  naţionale, cu adresa nr.PL-X 58/2021  din  1 
februarie 2021,   spre   dezbatere  şi  avizare,  proiectul de Lege privind modificarea 
și completarea Legii nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
care au avut calitatea de președinte al României,  înregistrat cu  nr.4c-6/61 din 2 
februarie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa on-line din 16 februarie 2021, membrii comisiei au 

examinat proiectul de lege în conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în  urma  dezbaterilor  au  hotărât,  cu 
majoritate de  voturi, să  îi acorde aviz favorabil, cu un amendament respins, 
prezentat în anexă, care face parte integrantă din aviz.  

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

 
PREŞEDINTE, 

 
 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 
 
 
 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 

elena.zorila
Conf cu originalul



 
 

ANEXĂ 
 
 
 

Amendament respins 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 
 

Forma inițială 

 
 

Amendamentul propus 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente 
ptr.susținerea 
amendamentului 
2. Argumente ptr. 
respingerea 
amendamentului 

1.     “Articol unic 
     Alin.(3) al art.1 se 
modifică și se completează 
astfel: 
     Nu beneficiază de 
prevederile prezentei legi 
persoana căreia i-a încetat 
calitatea de președinte al 
României ca urmare a 
săvârșirii  unei infracțiuni 
pentru care a fost condamnat 
definitiv, ori s-a constatat că a 
avut calitatea de colaborator 
al securității (art.2, lit.b, teza 
ultimă din OUG 
nr.24/2008), sau ca urmare a 
demiterii din funcție prin 
referendum”. 

    “Articol unic 
     Alin.(3) al art.1 se modifică și 
se completează astfel: 
     Nu beneficiază de prevederile 
prezentei legi persoana căreia i-a 
încetat calitatea de președinte al 
României ca urmare a săvârșirii  
unei infracțiuni pentru care a 
fost condamnată definitiv, ori 
care a ocupat o funcție de 
conducere în aparatul central 
de stat al Republicii Populare 
România sau al Republicii 
Socialiste România sau al 
Partidului Comunist Român în 
perioada 1948-1989, ori s-a 
constatat că a avut calitatea de 
colaborator sau de angajat al 
securității sau ca urmare a 
demiterii din funcție prin 
referendum”. 
 
Autor:  
deputat Dragoș Cătălin TENIȚĂ 
Grupul parlamentar USR-PLUS 
 

    1. Realizarea corectă a 
acordului între substantiv 
(persoana) și adjectiv 
(condamnată). 
 
    Introducerea în textul 
legii și a persoanelor 
care au slujit regimul 
totalitar comunist în 
calitate de demnitari sau 
de activiști de partid, 
precum și a persoanelor 
care au activat în cadrul 
securității.   
 
    Conform recomandării 
Consiliului Legislativ, 
paranteza este 
redundantă. 
 
    2. Nu se justifică. 

 


