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                             RAPORT  SUPLIMENTAR 

 
          asupra  propunerii legislative pentru modificarea art.84 şi art.85 din 

Legea 59/1934 asupra cecului 
 

                    În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea art.84 şi art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului, trimisă cu  nr. PL-x 
932  din 22 februarie  2007  şi  înregistrată cu nr.31/ 1466 din  22 februarie 2007. 

       Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a dezbătut şi respins 
această propunere legislativă în şedinţa din 29 noiembrie 2006. 
                    Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9)  pct.2 lit. i)  din  Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională.  

       Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă iniţială, cu 
unele observaţii şi propuneri, conform avizuluinr.1005 /20.07.2006. 

             Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2400/08.08.2006, 
nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma iniţială.      
                  Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare  modificarea art.84 şi 
art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului, în sensul înlocuirii sistemului cumulativ de 
pedepse cu unul alternativ, actualizarea cuantumului amenzilor penale şi eliminarea 
normei de trimitere la o pedeapsă mai dură în cazul comiterii faptelor incriminate la 
art. 84 şi a celor sancţionate contravenţional la art. 85. 
                 În şedinţa din 30 ianuarie 2007, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  a dezbătut  propunerea legislativă şi a hotărât cu majoritate de voturi  să 
propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acesteia, având în vedere că 
actualitatea incriminărilor din Legea nr.59/1934 este supusă unor analize atente în 
contextul elaborării unui nou Cod penal ce urmează a fi supus în curând dezbaterii 
parlamentare, existând propuneri argumentate în sensul abrogării lor concrete şi 
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menţinerii în legislaţia penală română a unor prevederi moderne, adaptate noilor 
realităţi sociale, cu privire la înşelăciunea prin instrumente de plată. 
                 Plenul Camerei, în şedinţa din 20 februarie 2007 a supus votului final 
respingerea  initiativei legislative, propunere care nu a întrunit numărul de voturi 
necesar pentru o lege organică. 

 Potrivit art. 104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
propunerea legislativă a fost trimisă spre reexaminare Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, sesizată în fond, pentru întocmirea unui nou raport. 
                       În conformitate cu prevederile art. 70 şi 97 alin. (4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat propunerea 
legislativă, în şedinţa din 23 mai 2007.  
                 În urma reexaminării, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), menţinerea Raportului  iniţial de respingere a  propunerii legislative 
pentru modificarea art.84 şi art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului. 
                  În şedinţa din 29 mai 2007,  plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul 
art.104 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea 
Propunerii legislative pentru modificarea art.84 şi art.85 din Legea 59/1934 asupra 
cecului, Comisiei sesizate în fond, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou 
raport, întrucât nu a fost întrunit numărul de voturi  pentru adoptarea propunerii de 
respingere formulată de Comisie, necesar în cazul unei legi organice. 
                   În conformitate cu prevederile art. 70 şi 97 alin. (4) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat propunerea 
legislativă, în şedinţa din 2 iunie 2007. La dezbateri a participat domnul deputat 
Florin Iordache, din partea iniţiatorilor şi, ca invitaţi, Claudia Roşianu şi Nicoleta 
Miclăuş, consilieri juridici  la Ministerul Justiţiei.                 
                 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 28 
membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
                 În urma reexaminării propunerii legislative şi a punctelor de vedere 
exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi 
împotrivă), menţinerea Raportului de respingere a propunerii legislative pentru 
modificarea art.84 şi art.85 din Legea 59/1934 asupra cecului. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
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