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Către, 

                                            

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea 

Preşedintelui României, retrinsmisă spre dezbatere Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx. 499/2017. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

                                                 PREȘEDINTE, 

                           Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 

                                       
                             Parlamentul României 

                                Camera Deputaţilor 
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RAPORT SUPLIMENTAR  

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 

(Plx 499 /2017) 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridica, de disciplină 

și imunități a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, trimisă  cu adresa nr. Plx. 499 din 27 noiembrie 2017. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în ședinta din 20 noimebrie 2017. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

alineatele (1) și (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.2 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă conform avizului 

nr.457/13.06.2017. 

Guvernul României prin punctul de vedere  transmis prin adresa 

nr.4770/23.06.2020 susține că Parlamentul va decide asupra oportunității 

adpotării acesteia. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului în ședința 

din 12 decembrie 2017 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale în ședința din 5 decembrie 2017 a avizat favorabil propunerea legislativă. 



 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.28 din 

Legea nr.370/2004, în sensul instituirii interdicţiei de a candida pentru funcţia 

supremă în stat pentru persoanele care la data depunerii candidaturii au suferit 

condamnări penale definitive. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

dezbătut proiectul de lege în ședința desfășurată din 11 mai 2022. 

Deputații au fost prezenți la dezbaterea proiectului de lege conform listei de 

prezență. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate  membrii 

comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea, propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui 

României, cu amendamente admise redate în anexa prezentului raport. 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
                  PREȘEDINTE 

        Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă  

 

                          SECRETAR 

      Ladányi László-Zsolt      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, Bucur Dragoș 

 



 

                     Anexă 

Amendamente admise 
 

Nr. 

crt. 

Legea 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui 

României 

Text  

Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

1. Titlu - Legea 370/2004 pentru 

alegerea Preşedintelui 

României 

Titlu – Lege pentru modificarea 

si completarea Legii nr. 

370/2004 pentru alegerea 

Președintele României 

Titlu – Lege privind 

completarea art.28 din Legea 

nr. 370/2004 pentru alegerea 

Președintelui României  

Tehinca 

legislativă 

2.  Articol unic - Articolul 28 se 

modifica și va avea urmatorul 

cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nu pot candida persoanele 

care, la data depunerii 

candidaturii, nu indeplinesc 

condițiile prevazute la art. 37 din 

Constituția României, 

republicată, pentru a fi alese sau 

Articol unic – La Articolul 28 

din Legea 370/2004 pentru 

alegerea Președintelui 

României republicată în 

Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 650 

din 12 septembrie 2011cu 

modificările și completările 

ulterioare, dupa alineatul 1 

se introduce un nou alineat, 

alin.(2), cu urmatorul 

cuprins: 

 

Se elimină 

 

 

 

 

 

Tehnică 

legislativă 



 

care au fost alese anterior, de 

doua ori, ca Președinte al 

României. 

 

 

 

 

(2) Nu pot candida persoanele 

care, la data depunerii 

candidaturii, au suferit 

condamnări penale definitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Nu pot candida persoanele 

care, la data depunerii 

candidaturii, au fost 

condamnate definitiv la 

pedepse privative de libertate 

pentru infractiuni savarsite 

cu intentie, daca nu a 

intervenit reabilitarea, 

amnistia postcondamnatorie 

sau dezincriminarea. 
Autor amendament : PSD, USR, 

PNL, UDMR, Minoritati. 
 


