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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
           Bucureşti, 30 august 2012 
           Nr.    PL- x 106/2012 

 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea 
nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială,  trimis cu adresa nr. PL-x 106 din 4 mai 2012 şi  înregistrat cu nr. 
31/297 din 7 mai 2012. 

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

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul prevederii drept infracţiune şi a 
faptei membrului Guvernului de a prezenta către public, cu rea-credinţă, date 
inexacte cu privire la activitatea Guvernului, pentru a ascunde rezultatele reale ale 
activităţii Guvernului sau săvârşirea unor fapte de natură să aducă atingere 
intereselor statului. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1157 din 2 noiembrie 2011, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri,  iniţiativa legislativă. 
           Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 2724 din 28 
noiembrie 2011, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
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proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de 
vedere al Guvernului, în şedinţa din 28 august 2012.  
            La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Ca urmare a dezbaterilor din Comisie, s-a constatat că sancţionarea faptei 
descrise în textul în vigoare al art. 8 alin. (1) lit. b) este suficientă şi asigură 
informarea poporului român prin intermediul reprezentanţilor aleşi ai acestora. Cu 
privire la propunerea de completare a textului referitoare la prezentarea de date 
referitoare la evoluţia economiei naţionale, pentru a ascunde rezultatele reale ale 
Guvernului, aceste modalităţi de incriminare sunt incluse, implicit, şi în textul 
actual al art. 8, nemaifiind nevoie de alte reglementări suplimentare. Activitatea 
Guvernului vizează, printre altele, inclusiv evoluţia economiei naţionale. Mai mult 
decât atât, textul actual conţine cerinţa ca fapta să fie orice de natură să aducă 
atingere intereselor statului, astfel încât urmează a fi sancţionată orice faptă de 
prezentare, cu rea-credinţă, de date inexacte privind evoluţia economiei naţionale, 
cât şi rezultatele reale ale Guvernului. 

Faţă de cele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, ( o abţinere) să propună 
plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege  pentru modificarea 
şi completarea art. 8 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                               Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Paul Şerban 
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