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                    PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                        CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
    COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 
      Bucureşti, 10 mai 2016 

                             PL-x 123/2016 
 

                                       RAPORT 
asupra 

proiectului de Lege pentru interzicerea organizaţiilor politice cu caracter 
comunist 

 

În temeiul dispoziţiilor 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 

interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist, trimis cu adresa nr.PL-x 123 

din 4 aprilie 2016, înregistrat cu nr. 4c-11/462 din 5 aprilie 2016. 

Senatul a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 29 martie 2016, în 

condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată, în calitate 

de primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. 

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

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea organizaţiilor 

politice cu caracter comunist, în scopul prevenirii reinstaurării în România a unui 

regim totalitar comunist, care a funcţionat în ţara noastră între anii 1945 şi 1989. Se 

propune şi pedeapsa cu închisoarea pentru aderarea, sprijinirea sub orice formă şi 

constituirea unei organizaţii politice cu caracter comunist. 
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Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform adresei cu 

nr.1129 din 21 octombrie 2015. 

Guvernul României nu susţine adoptarea proiectului de lege, conform 

punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.393 DRP din 4 martie 2016. Guvernul 

consideră că nu poate fi susţinută incriminarea constituirii unei organizaţii politice la 

care Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat deja în sensul că 

interzicerea ei reprezintă o ingerinţă nejustificată în drepturile reglementate de 

convenţie. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, în şedinţa din 12 aprilie 2016 a avizat negativ proiectul de lege, cu 

unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/334/13.04.2016. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţele din ziua de 10 mai 

2016. 

Membrii Comisiei au fost prezenţi la dezbateri conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea proiectului de lege în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

a participat, în calitate de invitat, domnul Florin Moţiu - secretar de stat în 

Ministerului Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi adoptare, un raport de respingere a proiectului de Lege pentru 

interzicerea organizaţiilor politice cu caracter comunist, întrucât soluţiile legislative 

propuse cuprind ingerinţe asupra a două drepturi fundamentale, şi anume: limitarea 

dreptului la liberă exprimare precum şi limitarea dreptului la liberă asociere al 

cetăţenilor români şi al cetăţenilor străini care doresc să se implice într-o organizaţie 

politică comunistă cu sediul în România.  

Iniţiativa legislativă încalcă dispoziţiile art.30 alin.(7) şi art.40 alin.(1) din 

Constituţia României, republicată. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) din 

Constituţia României, republicată. 

 

           
 
     VICEPREŞEDINTE           SECRETAR 
               
CIPRIAN NICOLAE NICA                              SORIN CONSTANTIN STRAGEA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,          
Rodica Penescu               
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