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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităli şi validări 

Nr. XIX/ 133/ 2020 

RAPORT 

Asupra Propunerii legislative pentru completarea Ordonanxei de urgenţă nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări, prin adresa nr. L297/2020, a fost sesizată de Biroul permanent al Senatului în 
vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru completarea 
Ordonantei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, având ca iniţiatori: Coliban Allen - senator USR; Dinică Silvia-Monica - senator 
USR; Dint Nicoleta-Ramona - senator USR; Dircă George-Edward - senator USR; Fălcoi 
Nicu - senator USR; Ghica Cristian - senator USR; Goţiu Remus Mihai - senator USR; Mihail 
Radu-Mihai - senator USR; Presadă Florina-Raluca - senator USR; Botez Mihai-Cătălin - 
deputat USR; Chichirău Cosette-Paula - deputat USR; Cosma (Abu-Amra) Lavinia-Corina - 
deputat USR; Dehelean Silviu - deputat USR; Duruş Vlad-Emanuel - deputat USR; Ion 
Stelian-Cristian - deputat USR; Iurişniţi Cristina-Ionela - deputat USR; Popescu Nicolae- 
Daniel - deputat USR; Prisnel Adrian-Claudiu - deputat USR; Rădulescu Dan-Răzvan - 
deputat USR; Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR; Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel - 
deputat USR. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 

propuneri. 

Propunerea legislativă are ca object de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ultcrioare, 
în sensul stabilirij majorării cu o pătrime a limitelor speciale ale pedepselor pentru anumite 
infracţiuni prevăzute în Codul penal, precum şi în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, 
dacă acestea sunt săvârşite pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă. 

Iniţiatorii îi motivează demersul legislativ astfel: „În acest context, în care factorii 
decizionali trebuie să dea dovadă de înaltă responsabilitate şi de solidaritate, considerăm că 
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garanţiile împotriva abuzurilor trebuie întărite, pentru a nu se ajunge în situaţia ca unele 
persoane care săvârşesc fapte penale de corupţie sau de servieiu să beneficieze de pedepse 
calibrate pentru timpuri normale deşi faptele lor au fost facilitate tocmai din cauza 
evenimentelor cu potenţial dramatic care au impus declararea stării de asediu sau a stării de 
urgenţă. 

Astfel, considerăm că o măsură care poate avea un puternic efect disuasiv este agravarea 
răspunderii penale pentru cei care comit astfel de infracţiuni pe durata stării de asediu sau a 
stării de urgenţă." 

Comisia juridică, în sedinta din 19 mai 2020, a analizat propunerea legislativă şi a 
hotărât să adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenţi, un raport de admitere, cu 
amendamentele admise, cuprinse în anexa care face parte integrantă din raport. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
organice, Bind incidente dispoziţiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituţia României, 
republicată. Senatul, în aplicarea dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală şi ale 
art. 92 alin. (7) pct. 2 din Regulamentul Senatului în vigoare, este primă Cameră sesizată. 

Supunem prezentul raport votului plenului Senatului, spre dezbatere şi adoptare. 

Senâţor Ş4tan Nicolae 

Întocmit, consilier Camelia Ene 

• Secretar, 

Senator driân Nicola a 1 iaco 

Cu acordul domnul senatorAdrian Nicolae Diaconu 

~ 
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Anexă la raportul nr. XIX/133/2020 

Amendamente admise 

La Propunere legislativă pentru completarea Ordonanlei de urgenlă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenlă 

(L297/2020) 

Nr. 
crt. 

Propunere legislativă Amendamente admire Motivare/precizări 

(ca urmare a însuşirii observaţiilor şi 

propunerilor Consiliului Legislativ) 

1. Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonan(ei de urgenlă nc1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenlă 

„Propunere legislativă pentru completarea 
Ordonanlei de urgenlă a Guvernului 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenlă" 

-amendarnent senator George Dircă 

Recomandarea Consiliului Legislativ, 
potrivit exigenlelor de tehnică legislativă. 

2. Articol unic. — După articolul 30 din 
Ordonanla de urgenlă a Guvernului nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenlă, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.22 din 21 ianuarie 
1999, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.453/2004, se introduce un nou articol, 

art.31, cu următorul cuprins: 

f°Articol unic. — După articolul 30 din 
Ordonanla de urgenlă a Guvernului 
nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenlă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.22 
din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 

introduce un nou articol, art.301 , cu 

următorul cuprins:" 

-arnendament senator George Dircă 

Articolul 31 din Ordonanlei de urgenlă a 
Guvernului nr.1/1999 a fost abrogat prin 
Legea nr 164/2019, astfel încât, pentru a 
respecta normele de tehnică legislativă, 

dispozilia care se preconizează a fi 

introdusă trebuie marcată ca art.301' 

3. Articol unic. Articol unic. 



In cazul infracţiunilor prevăzute la art. 289- 
292, art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art, 
301 şi art. 307 din Codul penal, precum şi în 

"Art. 301. - to cazul infracţiunilor prevăzute 

la art. 289-292, art. 295, art. 297, art. 298, art. 
300, art. 301 şi art. 307 din Legea nr. 

-amendament însuşit de membrii comisiei, 
ca urmare a avizului Consiliului 
Legislativ. 

cazul infracţiunilor săvârşite cu intenţie 286/2009 privind Codul penal, cu 
prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

modificările şi completările ulterioare, 
precum şi în cazul infracţiunilor săvârşite cu 

faptelor de corupţie, dacă stint săvârşite pe intenţie prevăzute în Legea or. 78/2000 pentru 
timpul stării de asediu sau a stării de urgenţă, 

limitele speciale ale pedepsei se majorează cu 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie, dacă sunt săvârşite pe 
o patrime." durata stării de asediu sau a stării de urgenţă; 

limitele speciale ale pedepsei se majorează cu 
o patrime." 
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