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1. Descrierea situa$iei actuale
În ultimii ani, cu prec%dere în ultimul an &i jum%tate ulterior

apari!iei virusului SARS-CoV-2, în legisla!ia româneasc% au fost
adoptate o serie de norme care contravin, fie punctual, fie în
ansamblul lor, spiritului &i literei Constitu!iei României,
republicat%. Aceast% stare de fapt &i de drept este de natur% a
afecta în mod grav &i direct suveranitatea statului român
reglementat% de articolul 1 alineatul 1 din Constitu!ie,
suveranitatea fiind în!eleas% atât ca drept al na!iunii la identitate
&i autodeterminare, cât &i ca stare de drept conform% cu ordinea
constitu!ional%.

Reac!ia la situa!ia de stres la care a fost supus statul &i
cet%!eanul român ca urmare a apari!iei st%rii pandemice
începând cu luna martie a anului 2020 &i pân% în prezent, atât
din punct de vedere economic, cât &i social, a relevat o serie de
disfunc!ionalit%!i la nivelul institu!iilor statului român de natur% a
afecta în mod direct, fundamental &i ireversibil suveranitatea
na!ional%.

Nu în ultimul rând, conform concluziilor Rezolu!iei
Parlamentului European din 13 noiembrie 2020 referitoare la
impactul m%surilor privind COVID-19 asupra democra!iei,
statului de drept &i drepturilor fundamentale [2020/2790(RSP)]
rezult% c% &i în România s-a profitat de legisla!ia lacunar% care
las% loc unor derapaje periculoase pentru drepturile &i libert%!ile
cet%!eanului român, pentru dezvoltarea durabil% economic% &i
social%, dar &i pentru coeren!a &i corecta func!ionare a
institu!iilor de siguran!% din România, lucru care a avut ca
rezultat înc%lcarea drepturilor &i libert%!ilor constitu!ionale.

Mai mult decât atât, în adoptarea m%surilor restrictive prin
legi &i acte normative pentru gestionarea situa!iei de criz%
generate de pandemia de COVID-19, autorit%!ile din România
nu au respectat niciodat% principiul propor!ionalit%!ii cu nivelul
de gravitate prognozat sau manifestat al crizei &i nici principiul
aplic%rii nediscriminatorii a respectivelor m%suri restrictive,
principii expres reglementate de articolul 53 alineatul (2) din
Constitu!ia României în vederea restrângerii exerci!iului unor
drepturi sau al unor libert%!i.

Având în vedere cele de mai sus, rezult% necesitatea
imediat% a prezentei ini!iative legislative în vederea remedierii
situa!iei descrise.

Solu!ia normal% &i imediat% este legiferarea unei
reglement%ri unice care s% corecteze starea de drept descris%
anterior prin concentrarea &i implementarea unor m%suri
punctuale menite a consolida suveranitatea na!ional%
apar!inând poporului român. Evolu!iile economice, sociale &i
politice interne &i interna!ionale din ultimii ani au avut ca efect
subminarea pronun!at% a suveranit%!ii poporului român.

Suveranitatea popular% reprezint% dreptul poporului de a-&i
decide singur viitorul &i de a stabili priorit%!ile statului,
organizarea &i func!ionarea acestuia, precum &i dreptul
poporului de a controla activitatea statului.

Conform articolului 2 alineatul (2) din Constitu!ia României,
republicat%, „Suveranitatea na!ional% apar!ine poporului
român...”

Realitatea la zi demonstreaz% c% rigorile Constitu!iei nu se
mai reg%sesc în calitatea vie!ii cet%!enilor României.

Suprimarea suveranit%!ii populare &i haosul existent în
rela!iile dintre cele trei puteri, legislativ%, executiv% &i
judec%toreasc%, anuleaz% conceptul de democra!ie
constitu!ional% &i contribuie la invalidarea contractului social
existent între popor &i autorit%!ile sale.

Astfel, poporul român nu mai poate dispune suveran de
resursele naturale, materiale &i umane existente pe teritoriul
!%rii, autorit%!ile instituie m%suri medicale abuzive împotriva
propriilor cet%!eni, procesul electoral este fraudat în mod
sistematic, iar serviciile de informa!ii nu mai sunt în slujba
poporului român.

Din aceste motive, &i nu in ultimul rând, pentru a reda
poporului suveranitatea garantat% prin Constitu!ie au devenit
necesare unele modific%ri legislative, precum &i introducerea
unor noi norme legale prin care suveranitatea s% fie
reglementat% &i impus% mult mai explicit.

11. În cazul proiectelor de acte normative
care transpun legisla!ie comunitar% sau
creeaz% cadrul pentru aplicarea direct%
a acesteia, se vor specifica doar actele
comunitare în cauz%, înso!ite de elementele
de identificare ale acestora.

Nu au fost identificate
documente în
legisla!ia comunitar%
în domeniu.

2. Schimb%ri preconizate
Legea suveranit%!ii are ca unic obiect de reglementare

restaurarea suveranit%!ii &i a st%rii de drept, astfel cum sunt
acestea prev%zute de articolul 1 alineatul 1 din Constitu!ia
României. Unicitatea reglement%rii în materia suveranit%!ii
na!ionale este concretizat% prin modific%ri ale unor reglement%ri
în materii conexe, indispensabile realiz%rii scopului urm%rit.

Aceste modific%ri se constituie în mijloace prin care se
consolideaz% suveranitatea &i starea de drept în România.
Proiectul legislativ pleac% de la rigoarea constitu!ional% conform
c%reia suveranitatea apar!ine poporului român &i c% aceasta se
fundamenteaz% pe patru piloni:

1) înt%rirea &i garantarea drepturilor &i libert%!ilor cet%!eanului,
precum &i a suveranit%!ii &i siguran!ei statului român;

2) protejarea &i asigurarea unui mediu s%n%tos care s%
permit% dezvoltarea &i traiul normal al cet%!eanului;

3) maximizarea beneficiilor cet%!eanului ob!inute de pe urma
bog%!iilor naturale ale !%rii &i, în general, a mediului economic,
v%zute ca mijloace de dezvoltare socioeconomice &i

4) consolidarea sistemului na!ional de ap%rare, sistem care
urmeaz% s% fie eficientizat &i subordonat exclusiv voin!ei
poporului &i având ca unic scop garantarea suveranit%!ii,
independentei &i a unit%!ii statului, a integrit%!ii teritoriale a !%rii
&i a democra!iei constitu!ionale, cu respectarea dispozi!iilor
art. 118 din Constitu!ia României.

În capitolul I sunt adoptate reglement%ri noi sau modific%ri
legislative vizând consolidarea st%rii de drept &i protejarea
interesului superior &i suveran al poporului &i cet%!eanului
român.

Articolul 1 exclude posibilitatea limit%rii drepturilor &i
libert%!ilor fundamentale ale omului prin acte administrative
normative, restabilind astfel suprema!ia Constitu!iei &i a drepturilor



stabilite de c%tre aceasta pentru cet%!eanul român, v%zut ca
beneficiar legitim al drepturilor constitu!ionale &i unic de!in%tor al
suveranit%!ii na!ionale. Este eliminat% pe aceast% cale
posibilitatea instituirii unor limit%ri arbitrare ale drepturilor
fundamentale de c%tre entit%!i administrative care sunt lipsite de
dreptul de a legifera sau de a stabili restrângeri de drepturi &i
libert%!i. Se urm%re&te pe aceast% cale consolidarea principiului
separa!iei puterilor în stat &i a democra!iei constitu!ionale, principii
potrivit c%rora se organizeaz% statul român conform articolului 1
alineatul 4 din Constitu!ie.

Articolul 2 modific% în sensul descris mai sus Ordonan!a de
urgen!% a Guvernului nr. 1/1999, eliminând posibilitatea
restrângerii exerci!iului drepturilor fundamentale pe durata st%rii
de asediu &i a st%rii de urgen!%. A fost avut în vedere faptul c%
nicio situa!ie, oricât de excep!ional% ar fi aceasta, nu poate
justifica restrângerea unor drepturi inerente condi!iei umane &i a
calit%!ii de cet%!ean, fapt confirmat de modul de redactare al
art. 15 din Constitu!ie: „(1) Cet%!enii beneficiaz% de drepturile &i
de libert%!ile consacrate prin Constitu!ie &i prin alte legi &i au
obliga!iile prev%zute de acestea.”. Astfel, dreptul la via!% &i la
integritate fizic% &i psihic%, dreptul la ap%rare, dreptul la libera
circula!ie, dreptul la via!% intim%, familial% &i privat%, la
inviolabilitatea domiciliului, la libertatea con&tiin!ei sau la
libertatea de exprimare nu pot fi limitate pentru niciun motiv,
restrângerea acestora neputând avea ca finalitate ipotetic%
ie&irea dintr-o situa!ie excep!ional%, ci adâncirea unei st%ri de
anormalitate.

La articolul 3, pentru acelea&i motive ar%tate mai sus, se
abrog% în integralitate Legea nr. 55/2020, plecând de la
considerentele expuse de c%tre Curtea Constitu!ional% în
Decizia nr. 457/2020. În motivarea acestei decizii Curtea
Constitu!ional% a re!inut f%r% echivoc c% „A «construi» prin lege
o institu!ie nou" — «starea de alert"», cu un regim evident mai
pu!in restrictiv decât starea de urgen!" reglementat" de
legiuitorul constituant — dar care s" permit" eludarea cadrului
constitu!ional care guverneaz" legalitatea, separa!ia puterilor în
stat, condi!iile restrângerii exerci!iului unor drepturi #i al unor
libert"!i, contravine exigen!elor generale ale statului de drept,
astfel cum sunt consacrate de Constitu!ia României.” Pentru a
ajunge la aceast" concluzie, Curte Constitu!ional" a re!inut #i
c" „chiar #i în stare de urgen!" public", principiul fundamental al
statului de drept trebuie s" prevaleze. Statul de drept const" în
mai multe aspecte care sunt toate de importan!" capital" #i
trebuie men!inute într-un mod integral. Aceste elemente sunt
principiul legalit"!ii, separarea puterilor, împ"r!irea puterilor,
drepturile omului, monopolul statului asupra for!ei, administrarea
public" #i independent" a justi!iei, protec!ia vie!ii private, dreptul
la vot, libertatea de acces la puterea politic", participarea
democratic" a cet"!enilor #i supravegherea de c"tre ace#tia a
procesului decizional, luarea deciziilor, transparen!a guvern"rii,
libertatea de exprimare, asociere #i întrunire, drepturile
minorit"!ilor, precum #i regula majorit"!ii în luarea deciziilor
politice. Statul de drept înseamn" c" agen!iile guvernamentale
trebuie s" func!ioneze în cadrul legii #i ac!iunile lor trebuie s" fie
supuse controlului de c"tre instan!ele independente. Securitatea
juridic" a persoanelor trebuie s" fie garantat".” Nu în ultimul
rând se are în vedere c% nu mai este justificat% men!inerea unei
reglement%ri cu aplicabilitate limitat% ca urmare a unei situa!ii
excep!ionale — situa!ia pandemic% de coronavirus COVID-19,
cu atât mai mult cu cât la momentul formul%rii prezentei
propuneri legislative Organiza!ia Mondial% a S%n%t%!ii este pe
punctul s% declare trecerea de la pandemie la endemie ce poate
fi controlat%. Având în vedere toate aceste aspecte, caracterul

v%dit neconstitu!ional al Legii nr. 55/2020, toate produse de
starea de presiune dat% de situa!ia pandemic% în care a fost
adoptat% aceast% dispozi!ie legal%, dar &i necesitatea relu%rii în
condi!ii de normalitate a procesului legislativ pentru adoptarea
unei norme cu aplicabilitate general% pentru situa!ii pandemice,
endemice &i epidemiologice, unica solu!ie pentru revenirea la
starea de legalitate &i constitu!ionalitate ca unice modalit%!i de
exercitare a suveranit%!ii na!ionale este abrogarea integral% a
Legii nr. 55/2020.

Articolul 4 aduce modific%ri la Legea nr. 46/2003 privind
drepturile pacientului, impunând ob!inerea acordului &i
consim!%mântului scris al pacientului anterior administr%rii
medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale
&i a altor mijloace terapeutice. M%sura este absolut necesar%
pentru înt%rirea dreptului cet%!eanului la via!% &i la integritate
fizic% &i psihic%, puse în concordan!% cu libertatea con&tiin!ei.
Fiecare dintre acestea sunt elemente indisolubil legate de
suveranitatea poporului v%zut ca totalitate a cet%!enilor ale c%ror
drepturi &i libert%!i trebuie s% fie garantate.

Pentru acela&i motiv, la alineatul 2 al articolului 4 este
interzis% &i orice discriminare, pozitiv% sau negativ%, ca urmare
a accept%rii sau refuzului unui tratament sau dispozitiv medical.
Orice discriminare este contrar% Constitu!iei, fiind de natur% a
afecta drepturile &i libert%!ile unei p%r!i a poporului, fapt care
afecteaz% în mod direct nu doar dreptul cet%!eanului ca individ,
ci îns%&i suveranitatea statului român prin discriminarea &i
limitarea drepturilor unei p%r!i din societate.

Articolul 5 urm%re&te ap%rarea st%rii de s%n%tate a poporului
român, de!in%tor al suveranit%!ii na!ionale, fiind aduse modific%ri
la Legea nr. 95/2006 privind reforma i 'n domeniul s%n%t%!ii prin
care este interzis% comercializarea sau folosirea medicamentelor,
vaccinurilor, dispozitivelor medicale &i a altor produse
farmaceutice pentru care produc%torul nu ofer% garan!ii &i remedii
dovedit viabile sau pentru care nu s-au efectuat teste clinice
complete.

De asemenea, la alineatul 2 sunt abrogate 3 subpuncte ale
articolului 811 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 care permit
unele modalit%!i imorale de publicitate pentru medicamente cu
impact direct asupra st%rii de s%n%tate a poporului român, fapt
care pericliteaz% suveranitatea na!ional%. Pentru acest motiv,
din articolul 811 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 au fost
eliminate &i subpunctele 5, 6 &i 7 având urm%torul cuprins:
„— stimularea prescrierii sau distribuirii medicamentelor prin
oferirea, promiterea ori acordarea unor avantaje în bani sau în
natur", cu excep!ia cazurilor în care acestea au o valoare
simbolic"; — sponsorizarea întâlnirilor promo!ionale la care
particip" persoane calificate s" prescrie sau s" distribuie
medicamente; — sponsorizarea congreselor #tiin!ifice la care
particip" persoane calificate s" prescrie sau s" distribuie
medicamente #i, în special, plata cheltuielilor de transport #i
cazare ocazionate de acestea.”

Pentru acelea&i motive, la alineatul 3 s-a modificat art. 813
din Legea nr. 95/2006, interzicându-se orice form% de reclam%
comercial% la televiziune, radio &i pe re!elele de socializare
pentru medicamente autorizate sau neautorizate, vaccinuri,
dispozitive medicale &i alte produse farmaceutice.

Pentru acelea&i considerente a fost interzis% &i distribu!ia
direct% a medicamentelor c%tre popula!ie de c%tre fabrican!i în
scopuri promo!ionale.

Articolul 6 modific% Legea nr. 272/2004 privind protec!ia &i
promovarea drepturilor copilului, introducându-se dispozi!ii cu
privire la ap%rarea integrit%!ii fizice &i psihice a minorului, în
calitatea sa de cet%!ean de!in%tor de drepturi. Astfel este
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interzis% pân% la vârsta de 18 ani orice form% de interven!ie
asupra trupului minorului având ca scop modificarea identit%!ii
sexuale dobândite la na&terea acestuia. În acela&i timp este
interzis% punerea la dispozi!ia copiilor a oric%ror materiale cu
caracter pornografic sau care promoveaz% abaterea de la
identitatea de gen, aceste materiale putând fi cauza unor traume
psihice care vor marca întreaga existen!% a cet%!eanului. La
adoptarea acestor modific%ri se au în vedere atât interesul
superior al copilului, cât &i dreptul acestuia de a decide &i de a
dispune în cuno&tin!% de cauz% de trupul s%u dup% momentul
atingerii maturit%!ii psihice, urmând a fi eliminate orice posibile
influen!e premature asupra dezvolt%rii fizice &i psihice normale
a cet%!eanului român. Nu în ultimul rând este avut în vedere &i
caracterul ireversibil al oric%ror modific%ri premature de gen,
modific%ri ce vor avea un efect negativ atât asupra dezvolt%rii
minorului, cât &i influen!a direct% pe care schimb%rile de gen
operate în timpul minoratului le vor avea asupra natalit%!ii în
România, aspect care influen!eaz% în mod direct suveranitatea
na!ional%.

Articolul 7 completeaz% articolul 64 din Codul civil, instituind
noi garan!ii cu privire la integritatea individual% fizic% sau
mental% a persoanei. Au fost avute în vedere atât evolu!iile
tehnologice din ultimii ani, cât &i ultimele rezultate ale studiilor
celor mai evoluate laboratoare de cercetare în domeniu, toate
acestea creând premisele unor posibile intruziuni la nivelul
creierului prin utilizarea neurotehnologiei. Având în vedere
riscurile poten!iale reprezentate de nereglementarea unui
domeniu care poate avea efecte directe asupra cet%!eanului
român ca individ, dar &i a colectivit%!ilor în ansamblul lor, ambele
putând cauza influen!e necontrolate asupra societ%!ii &i deci,
implicit, asupra suveranit%!ii na!ionale, s-a interzis folosirea sau
de!inerea oric%rui dispozitiv al c%rui scop este accesarea sau
manipularea activit%!ii neuronale sau diminuarea autonomiei
voin!ei sau capacit%!ii cet%!enilor de a lua decizii în mod liber.

Articolul 8 modific% alineatul 3 al articolului 5 din Legea
nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a re!elelor de
comunica!ii electronice, precum &i pentru stabilirea unor m%suri
pentru reducerea costului instal%rii re!elelor de comunica!ii
electronice, oferind proprietarilor &i coproprietarilor imobilelor
dreptul de a folosi continuu, neîntrerupt &i necondi!ionat
imobilele ai c%ror proprietari sau coproprietari sunt. S-a avut în
vedere c% permiterea neîngr%dit% &i neautorizat% în prealabil a
oric%ror entit%!i juridice de!in%toare de re!elele de comunica!ii
electronice sau tehnologii &i echipamente utilizate în cadrul
infrastructurilor informatice &i de comunica!ii de interes na!ional,
precum &i în re!elele de comunica!ii electronice prin intermediul
c%rora se asigur% servicii de comunica!ii electronice sau a unor
elemente de infrastructur% fizic% necesare sus!inerii acestora
constituie o limitare inacceptabil% a dreptului la proprietate, fapt
care poate constitui o atingere grav% a suveranit%!ii poporului
român.

Articolul 9 modific% Legea nr. 286/2009 — Codul penal,
punând legisla!ia din aceast% materie în acord cu ultimele
hot%râri ale Cur!ii Constitu!ionale, dar &i cu modific%rile
legislative introduse de prezenta propunere legislativ%.

Astfel, alineatul 1 introduce un nou articol în Codul penal,
articolul 1951, cu denumirea marginal% „Perturbarea sau
modificarea integrit%$ii fizice sau mentale”, prin care sunt
incriminate faptele de înc%lcare a dispozi!iilor Codului civil
prev%zute la articolul 64, astfel cum a fost modificat de prezentul
proiect de Lege. Astfel a fost pedepsit% „Perturbarea sau
modificarea integrit%!ii individuale fizice sau mentale a unei
persoane f%r% consim!%mântul scris, expres, informat &i liber

exprimat al acesteia”, dar &i de a de!ine sau a folosi orice sistem
sau dispozitiv al c%rui scop este accesarea sau manipularea
activit%!ii neuronale, de a accesa sau manipula activitatea
neuronal% a persoanei, precum &i orice interven!ie asupra
conexiunilor neuronale sau intruziune la nivelul creierului, într-un
mod invaziv sau neinvaziv, în lipsa consim!%mântului scris,
expres, informat &i liber exprimat al persoanei”. Dispozi!iile
legale astfel introduse în Codul penal sunt necesare pentru
ap%rarea valorilor sociale ocrotite de norma civil%, dar &i pentru
ap%rarea drepturilor &i integrit%!ii fizice &i mentale ale
cet%!eanului român, ca elemente fundamentale ale suveranit%!ii
na!ionale.

Alineatul 2 modific% art. 197 din Codul penal cu titlul
marginal „Relele tratamente aplicate minorului”, introducând
dou% noi alineate, respectiv alineatele 2 &i 3. La alineatul 2 al
articolului 197 este incriminat% „Fapta de a determina minorul
care nu a împlinit vârsta de 18 ani s% î&i modifice identitatea
sexual% biologic% dobândit% la na&tere”, indiferent dac% aceasta
a avut sau nu finalitatea urm%rit% de f%ptuitor. Motivul incrimin%rii
acestei fapte const% în gravele perturb%ri mentale, psihice &i
comportamentale pe care o asemenea fapt% o poate avea
asupra minorului, chiar dac% minorul nu poate dispune singur
cu privire la modificarea efectiv%, fizic%, a identit%!ii sale sexuale
dobândite la na&tere. Alineatul 3 introduce o agravant% a faptei
prev%zute la alineatul 2, astfel cum a fost introdus de prezentul
proiect de lege, majorând cu o treime pedeapsa aplicat%
f%ptuitorului dac% acesta are calitatea de p%rinte, tutore,
institutor sau profesor sau dac% fapta în sine a produs
consecin!e fizice asupra minorului, indiferent de calitatea
f%ptuitorului.

Alineatul 3 al articolului 9 modific% art. 211 din Codul penal
cu denumirea marginal% „Traficul de minori”, introducând
dup% alineatul 1 un nou alineat, (11), prin care este incriminat%
Intermedierea sau stimularea adop!iilor de c%tre persoane ce nu
au calitatea de func!ionari ai direc!iei generale de asisten!%
social% &i protec!ia copilului sau Autorit%!ii Na!ionale pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilit%!i, Copii &i Adop!ii. Ca motiv
al incrimin%rii acestei fapte a fost avut% în vedere situa!ia
ultimelor decenii în care adop!ia de copii a fost v%zut% de diferite
persoane fizice &i juridice ca un veritabil act de comer!, în felul
acesta fiind sco&i din !ar% mii de copii care &i-au pierdut astfel
cet%!enia &i care nu au mai putut fi proteja!i de c%tre statul
român, fapt care afecteaz% de o manier% direct% &i grav%
suveranitatea na!ional% prin diminuarea popula!iei, de!in%toare
a suveranit%!ii.

Alineatul 4 al articolului 9 modific% alineatul 4 al articolului 221
din Codul penal, crescând vârsta de la care se pedepse&te fapta
de a determina minorul s% asiste la comiterea unor acte cu
caracter exhibi!ionist ori la spectacole sau reprezenta!ii în cadrul
c%rora se comit acte sexuale de orice natur% de la 13 ani la 14 ani.
Totodat% s-a incriminat &i fapta de a pune la dispozi!ia minorului
materiale cu caracter pornografic sau cu con!inut care descrie
explicit sexualitatea. S-a avut în vedere necesitatea prezerv%rii
inocen!ei &i dezvolt%rii fire&ti a minorului în concordan!% cu
normele morale general acceptate de c%tre societate pân% la
o vârst% la care faptele incriminate î&i pierd periculozitatea &i nu
mai sunt de natur% s% afecteze dezvoltarea psihic% a minorului.
De asemenea a fost introdus% în sfera ilicitului penal fapta de
a pune la dispozi!ia minorului oricare materiale cu caracter
pornografic sau cu con!inut care descrie explicit sexualitatea,
avându-se în vedere interesul superior al minorului &i impactul
negativ asupra psihicului minorilor &i a dezvolt%rii acestuia a
materialelor pornografice sau cu con!inut care descrie explicit
sexualitatea la vârste fragede.
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Alineatul 5 al articolului 9 din Legea suveranit%!ii introduce
un nou alineat la art. 221 din Codul penal cu titlul marginal
„Coruperea sexual% a minorilor” &i modific% alineatul 6 al
aceluia&i articol. alineatul 51 incrimineaz% „fapta de a pune la
dispozi!ia copiilor sub vârsta de optsprezece ani a oric%ror
materiale care promoveaz% abaterea de la identitatea sexual%
biologic%, reasignarea de gen &i homosexualitatea”, având în
vedere efectele pe termen mediu &i lung asupra dezvolt%rii
minorului &i traumele psihice ireparabile pe care le poate avea
asupra acestuia, fapte care aduc atingere direct dezvolt%rii unor
genera!ii s%n%toase &i capabile de a-&i exercita deplin drepturile
&i suveranitatea. Alineatul 6 este modificat în sensul incrimin%rii
tentativei la fapta incriminat%, avându-se în vedere importan!a
valorii sociale ocrotite &i gravitatea de a afecta dezvoltarea
minorului.

Alineatul 6 modific% alineatul 6 al articolului 221 din Codul
penal, incriminând &i tentativa infrac!iunii nou-introduse la
alineatul 51 al articolului 221 din Codul penal.

Alineatul 7 modific% articolul 297 din Codul penal —
Abuzul în serviciu, pe care îl pune în acord cu deciziile
nr. 405/2016 &i 392/2017, incriminând totodat% la alineatul 2 &i
fapta de a discrimina orice persoan%, de a „îngr%di exercitarea
unui drept al unei persoane ori creeaz% pentru aceasta o situa!ie
de team%, de excludere social% sau de inferioritate pe temei de
acceptare sau refuz al unui tratament sau dispozitiv medical”.
Necesitatea incrimin%rii acestei fapte vine ca urmare a
recuren!ei în societatea ultimilor ani a unor acte de discriminare
negativ% prin restrângerea unor drepturi constitu!ionale cu
înc%lcarea drepturilor pacientului prev%zute în Legea nr. 46 din
21 ianuarie 2003, dar &i în Conven!ia de la Oviedo pentru
persoanele care nu au acceptat unele tratamente medicale care
au caracter op!ional potrivit legisla!iei în vigoare. În mod simetric
a fost incriminat &i orice act de discriminare ca urmare a
accept%rii &i administr%rii unor tratamente medicale. Ultima
modificare adus%.

Alineatul 8 introduce un al treilea alineat la articolul 297 din
Codul penal — Abuzul în serviciu, alineat în care a fost
incriminat% orice fapt% a unui func!ionar public sau persoan%
asimilat% acestuia de punere în aplicare a unor norme declarate
neconstitu!ionale de c%tre Curtea Constitu!ional%. Modificarea
la textul legii penale a fost f%cut% cu scopul de a înt%ri
respectarea drepturilor cet%!eanului român, dar &i pentru
înt%rirea for!ei deciziilor Cur!ii Constitu!ionale prin incriminarea
oric%rei fapte de înc%lcare a acestora, toate având ca ultim scop
înt%rirea st%rii de drept &i a regimului constitu!ional în România,
ambele fiind considerate a fi îns%&i funda!ia suveranit%!ii
na!ionale.

Alineatul 9 introduce o nou% liter% la articolul 394 din Codul
penal cu titlul marginal Tr%darea, litera e, în care este
incriminat% fapta cet%!eanului român de a intra în leg%tur% cu o
putere sau cu o organiza!ie str%in% ori cu agen!i ai acestora în
scopul de a suprima sau &tirbi unitatea &i indivizibilitatea,
suveranitatea sau independen!a statului, prin exercitarea unei
func!ii de demnitate public% sau care presupune exerci!iul
autorit%!ii de stat. S-a avut în vedere faptul c% exercitarea
func!iei de demnitate public% sau a func!iei care presupune
exerci!iul autorit%!ii de stat de c%tre subiectul activ al infrac!iunii
de tr%dare, respectiv de c%tre cet%!eanul român care a intrat în
leg%tur% cu o putere sau cu o organiza!ie str%in% ori cu agen!i ai
acestora, în scopul de a suprima sau &tirbi unitatea &i
indivizibilitatea, suveranitatea sau independen!a statului
constituie un pericol pentru suveranitatea na!ional% &i pentru
siguran!a statului. Exercitarea unei asemenea func!iuni de
demnitate public% sau care presupune exerci!iul autorit%!ii de

stat constituie o stare de pericol real &i iminent pentru ordinea
constitu!ional% &i de drept din România, nefiind necesar%
existen!a mijloacelor prev%zute la literele a—d ale articolului 394
din Codul penal, motiv pentru care, pentru ap%rarea suveranit%!ii
na!ionale, a siguran!ei economico-financiare, sanitare &i sociale,
este necesar% incriminarea acestei fapte tocmai pentru a fi
evitate consecin!ele ac!iunilor infrac!ionale ale cet%!enilor care
au intrat în leg%tur% cu o putere sau cu o organiza!ie str%in% ori
cu agen!i ai acestora, accederea într-o asemenea func!ie a
acestor persoane fiind însu&i scopul urm%rit de puterile &i
organiza!iile str%ine sau ale agen!ilor acestora. Totodat% s-a avut
în vedere c% infrac!iunea de Înalt% tr%dare prev%zut% &i
pedepsit% de articolul 398 din Codul penal incrimineaz% doar
faptele s%vâr&ite de c%tre „Pre&edintele României sau de c%tre
un alt membru al Consiliului Suprem de Ap%rare a "%rii”, l%sând
în afara ilicitului penal faptele comise de celelalte persoane care
exercit% func!ii de demnitate public% sau care presupun
exerci!iul autorit%!ii de stat.

Alineatul 10 introduce un nou alineat la articolul 398 din
Codul penal cu titlul marginal „Înalta tr%dare”, alineatul 2 care
instituie o agravant% la infrac!iunea incriminat% la alineatul 1
crescând limitele de pedeaps% pentru fapta de a intra în leg%tur%
cu o putere sau cu o organiza!ie str%in% ori cu agen!i ai acestora
în scopul de a suprima sau &tirbi unitatea &i indivizibilitatea,
suveranitatea sau independen!a statului, prin subminare
economic%, politic% sau a capacit%!ii de ap%rare a statului, dac%
aceast% fapt% a produs pagube importante economiei na!ionale.
Astfel cum spune în însu&i textul alineatului 1, fapta incriminat%
este de natur% a pune în pericol suveranitatea na!ional%,
cre&terea limitelor de pedeaps% pentru consecin!ele grave ale
faptei, având scopul de a fi un mijloc de disuasiune pentru
f%ptuitori, cu atât mai mult cu cât f%ptuitorii pot fi persoane cu
pozi!ii importante în cadrul statului român.

Alineatul 11 introduce un nou alineat la articolul 398 din
Codul penal cu titlul marginal „Înalta tr%dare”, alineat care
introduce în sfera înaltei tr%d%ri &i fapta Pre&edintelui de a nu
pune în aplicare deciziile Cur!ii Constitu!ionale prin care sunt
solu!ionate conflicte de natur% constitu!ional% în termen de
10 zile de la comunicarea dispozitivului. Necesitatea incrimin%rii
acestei fapte const% în importan!a valorii ocrotite, respectiv
importan!a punerii imediate în aplicare a dispozi!iilor deciziilor
Cur!ii Constitu!ionale, precum &i lipsa oric%rui mijloc de coerci!ie
sau oric%rei sanc!iuni pentru Pre&edintele care încalc% ordinea
Constitu!ional% &i ignor% hot%rârile prin care se interpreteaz%
Constitu!ia în vederea punerii în aplicare a actului fundamental,
aceste fapte fiind de natur% a afecta în mod fundamental
suveranitatea na!ional%.

Articolul 10 modific% dou% articole din Legea nr. 135/2010 —
Codul de procedur% penal%.

La alineatul 1 se modific% articolul 247 din Codul de
procedur% penal%, instituindu-se prin lege necesitatea existen!ei
unei leg%turi între fapta penal% comis% &i starea de s%n%tate
mental% a f%ptuitorului. În acest mod, m%sura intern%rii medicale
provizorii va putea fi luat% doar dac% starea f%ptuitorului a fost
determinant% pentru s%vâr&irea faptei &i luarea m%surii este
necesar% pentru înl%turarea unui pericol concret &i actual pentru
siguran!a public%. Necesitatea modific%rii legislative a survenit
ca urmare a inciden!ei în cre&tere a unor interpret%ri a normelor
legale în vigoare la aceast% dat% de c%tre instan!ele de judecat%
penale în sensul extinderii atribu!iunilor acestora în sfera civil%,
în cazuri în care, de&i nu exist% nicio leg%tur% între starea de
s%n%tate a f%ptuitorului &i fapta presupus comis%, în cadrul
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urm%ririi penale au fost luate m%suri de siguran!% cu ignorarea
cadrului legal general instituit de Codul civil incident în spe!%.
Pentru clarificarea sferei de aplicabilitate a normei procesual
penale, dar &i pentru evitarea oric%ror erori sau abuzuri de
natur% a limita nejustificat drepturile cet%!enilor români, proiectul
de lege introduce în sfera suveranit%!ii na!ionale protec!ia
drepturilor fundamentale ale cet%!eanului.

La alineatul 2 al articolului 10 se introduce o nou% liter%,
litera g), la alineatul 1 al art. 453 din Codul de procedur% penal%
introducându-se ca nou motiv de revizuire situa!ia în care
„hot%rârea s-a întemeiat pe o prevedere legal% care a fost
abrogat% sau modificat%, dup% ce hot%rârea a devenit definitiv%,
în situa!ia în care dispozi!iile penale sunt mai favorabile sau
fapta a fost dezincriminat%”. Se are în vedere c% dezincriminarea
faptei, precum &i normele penale mai favorabile reflect% o
exprimare &i un efect al modului în care anumite fapte sunt
percepute de c%tre societate, motiv pentru care dezincriminarea
acestora este efectul direct al exercit%rii dreptului suveran al
poporului de a reglementa în materia penal%. Pe cale de
consecin!%, dezincriminarea unor fapte sau norme penale mai
favorabile trebuie s% î&i produc% efectele asupra tuturor
membrilor societ%!ii, indiferent dac% ace&tia sunt sau nu sunt, la
data intervenirii modific%rii legislative, condamna!i definitiv în
baza unei norme penale devenite caduc%, îns%&i hot%rârea
judec%toreasc% devenind obsolet% &i contrar% ordinii legale &i
constitu!ionale prin intervenirea normei penale noi mai
favorabile. Nu în ultimul rând s-a avut în vedere faptul c%
revizuirea poate fi f%cut% oricând, chiar &i dup% decesul
persoanei condamnate de c%tre mo&tenitorii acesteia, fapt care,
în situa!ia reglementat% de modificarea legislativ% propus%, face
posibil% repararea unor erori &i abuzuri judiciare istorice produse
în regimul comunist sau fascist.

Articolul 11 modific% articolul 18 alineatul 2 din Legea
nr. 202 din 9 noiembrie 1998 (*republicat%*) privind organizarea
Monitorului Oficial al României, modificarea legislativ% instituind
accesul liber &i neîntrerupt al cet%!enilor români la Monitorul
Oficial &i la toate documentele de interes public comunicate prin
intermediul acestuia. Modificarea s-a f%cut ca urmare a
constat%rii necesit%!ii cunoa&terii legii, dar &i a actelor oficiale de
c%tre destinatarii acestora, ca o obliga!ie corelativ% a statului
român în raport cu obliga!ia cunoa&terii legii de c%tre cet%!ean,
leg%tura realizat% între stat &i cet%!ean prin intermediul legii &i ca
urmare a cunoa&terii acesteia fiind un element fundamental al
suveranit%!ii na!ionale.

Articolul 12 reglementeaz% rela!ia dintre cet%!eanul român
&i entit%!ile care de!in sau opereaz% re!ele de socializare sau
alte medii &i re!ele de socializare, a mediilor cloud de stocare, a
site-urilor online sau a sistemelor de operare, ap%rarea
drepturilor cet%!eanului român fiind unul dintre atributele
suveranit%!ii unui stat. Se urm%resc protejarea dreptului la
imagine, la liber% exprimare, precum &i ap%rarea dreptului de
proprietate intelectual% a cet%!eanului român în raport cu orice
entit%!i juridice, indiferent dac% acestea î&i au sediul în România
sau nu, aducând competen!a de judecare a posibilelor litigii
c%tre instan!ele na!ionale. Aceast% m%sur% are ca scop
aducerea sub jurisdic!ie româneasc% a oric%ror acte sau fapte
s%vâr&ite în mediul online, raporturile dintre cet%!enii români &i
orice entitate care este operator sau de!in%tor al mediilor virtuale
&i re!elelor de socializare, al mediilor cloud de stocare, al
site-urilor online, precum &i a sistemelor de operare trebuind s%
fie verificate de c%tre autorit%!ile române. Nu în ultimul rând,
dispozi!ia legal% pune în acord legisla!ia na!ional% cu
recomandarea Parlamentului European care a subliniat c%

responsabilitatea pentru asigurarea respect%rii legii trebuie s%
revin% autorit%!ilor publice &i c%, în cele din urm%, deciziile ar
trebui s% apar!in% unui sistem judiciar independent, &i nu unei
entit%!i comerciale private.

Articolul 13 modific% Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind
alegerea Senatului &i a Camerei Deputa!ilor, precum &i pentru
organizarea &i func!ionarea Autorit%!ii Electorale Permanente,
instituind sc%deri ale pragului electoral pentru o mai bun%
reprezentare parlamentar% a cet%!enilor români. La alineatul 1
sunt abrogate alineatele 3—5 de la articolul 921, alineate prin
care, în baza Legii nr. 202/2020, Serviciul de Telecomunica!ii
Speciale dobândea atribu!iuni extinse în cadrul procesului
electoral. În mod similar, la alineatul 4 au fost abrogate
modific%rile aduse de aceea&i Lege nr. 202/2020 la alineatul 1031,
fiind eliminate toate referirile la Serviciul de Telecomunica!ii
Speciale &i atribu!iunile oferite acestuia în cadrul procesului
electoral. La alineatele 5—8 s-au operat acelea&i modific%ri în
sensul abrog%rii &i modific%rii oric%ror dispozi!ii legale care
implicau acela&i Serviciu de Telecomunica!ii Speciale în
procesul electoral. Modific%rile legislative urm%resc
transparentizarea procesului electoral &i scoaterea din procesul
electoral a unui serviciu secret (militarizat la aceast% dat%),
m%surile fiind necesare pentru readucerea în mediul civil a
procesului electoral din România, astfel cum se întâmpl% în
toate !%rile din Uniunea European%.

La alineatele 2 &i 3 este modificat articolul 94 din Legea
nr. 208/2015 în sensul sc%derii pragului electoral stabilit pentru
partide &i alian!ele electorale pentru intrarea în Parlament,
respectiv sc%derea de la 5% la 3% a pragului electoral pentru
partide &i, în cazul alian!elor electorale, sc%derea de la
majorarea cu 3 procente pentru fiecare partid membru al alian!ei
la 1%, dar nu mai mult de 5% din voturile exprimate. Se are în
vedere c% beneficiile stabilit%!ii politice aduse de cre&terea
pragului electoral în detrimentul reprezent%rii unor op!iuni
politice nu a avut efectul scontat, starea economic% &i social% a
României zilelor noastre fiind dovada e&ecului acestor modalit%!i
de reprezentare a cet%!enilor români. S-a avut în vedere c% între
stabilitatea politic% &i reprezentativitatea parlamentar% a unui
segment cât mai extins de popula!ie, suveranitatea na!ional%
este mai corect &i fidel exprimat% de o larg% reprezentativitate a
Parlamentului, ca aplicare direct% a articolului 2 alineatul 1 din
Constitu!ie: „(1) Suveranitatea na!ional% apar!ine poporului
român, care o exercit% prin organele sale reprezentative,
constituite prin alegeri libere, periodice &i corecte, precum &i prin
referendum.”, faptul c% în Constitu!ie se vorbe&te despre
„reprezentativitate”, &i nu despre „stabilitate”, fiind fundamentul
constitu!ional al modific%rii pragului electoral.

În capitolul II sunt adoptate modific%ri legislative vizând
protejarea mediului înconjur%tor v%zut ca mijloc de dezvoltare
durabil% &i protejarea interesului superior &i suveran al poporului
&i cet%!eanului român.

Articolul 14 modific% Legea nr. 57/2020 privind gospod%rirea
durabil% a p%durilor României, interzicând exportul în spa!iul
comunitar sau extracomunitar de mas% lemnoas% neprelucrat%,
inclusiv bu&tean, cu sau f%r% coaj%, lemn rotund, cherestea,
bârne sau traverse de cale ferat%, pân% la data de 1 ianuarie
2121. Aceast% interdic!ie temporar% este necesar% pentru a
contracara efectele exporturilor masive din ultimii ani, exporturi
care au avut ca efect defri&%ri extinse cu efecte dezastruoase
asupra mediului &i comunit%!ilor umane învecinate, cum ar fi
inunda!ii, alunec%ri de teren, afectarea ireversibil% a florei &i
faunei. Gravitatea situa!iei impune incriminarea penal% a faptelor
de nerespectare a interdic!iilor de export.
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La articolul 15 sunt modificate articolele 29 &i 108 din Legea
nr. 46 din 19 martie 2008 — Codul silvic, interzicându-se pentru
acelea&i motive ca &i cele prezentate mai sus toate defri&%rile &i
t%ierile rase pe teritoriul României, inclusiv cele motivate de
reconstruc!ia ecologic%, regenerarea &i îngrijirea p%durilor, pân%
la data de 1 ianuarie 2121.

De asemenea, au fost incriminate &i fapta de a provoca boli
sau infesta cu d%un%tori arborii din fondul forestier, precum &i
înc%lcarea interdic!iei prev%zute la art. 29 din Codul silvic, toate
fiind de natur% a impacta direct dezvoltarea durabil% a na!iunii
române &i de a afecta suveranitatea poporului român.

Articolul 16 modific% articolul 13 din Legea nr. 211/2011
privind regimul de&eurilor la care se adaug% alineatul 2 &i care
instituie interzicerea total% a oric%ror importuri ale de&eurilor de
orice natur%, ca singur% modalitate de ocrotire a interesului
suveran al poporului român &i ca r%spuns necesar &i imediat la
infestarea mediului înconjur%tor de c%tre entit%!i juridice care
introduc în !ar% de&euri periculoase. Imposibilitatea unui control
strict asupra circula!iei &i transporturilor de&eurilor la grani!ele
României atrage necesitatea interdic!iei totale &i peremptorii a
oric%rui tip de import de de&euri.

În capitolul III sunt adoptate reglement%ri &i m%suri noi în
domeniul economic pentru protejarea intereselor statului &i a
cet%!eanului român.

Articolul 17 instituie interdic!ia înstr%in%rii activelor de!inute
de stat la companiile &i societ%!ile na!ionale, institu!ii de credit,
precum &i la oricare alt% entitate economic% la care statul are
calitatea de ac!ionar. A&a cum &i Legea nr. 173/2020, lege ce a
fost ulterior modificat%, a prev%zut interzicerea înstr%in%rii
activelor statului pe o perioad% de doi ani, consider%m necesar%:
1) instituirea interdic!iei de înstr%inare a ac!iunilor de!inute de
stat la companiile &i societ%!ile na!ionale, la institu!ii de credit,
precum &i la orice alt% societate la care statul are calitatea de
ac!ionar; &i 2) suspendarea celor începute, pe o perioad% de
100 de ani, pân% la data de 01.01.2121, a opera!iunilor privind
înstr%inarea activelor sau a ac!iunilor statului la companiile &i
societ%!ile na!ionale, precum &i la societ%!i la care statul are
calitatea de ac!ionar, indiferent de cota de capital de!inut%. La
adoptarea acestei m%suri legislative se are în vedere protejarea
intereselor statului român, fiind evitat riscul pierderilor
patrimoniale pe care le-ar suferi în cazul înstr%in%rii activelor
de!inute la diferite entit%!i economice na!ionale, într-o perioad%
de instabilitate economic% &i de schimb%ri structurale în
economie. Se urm%resc, de asemenea, conservarea activelor
statului în vederea transmiterii acestora genera!iilor urm%toare
&i asigurarea unei stabilit%!i economice care s% permit%
dezvoltarea capitalului uman.

Articolul 18 completeaz% articolul nr. 307 din Codul
administrativ din 03.07.2019 cu un nou alineat care stabile&te
c% nivelul minim al redeven!ei ob!inute din concesionarea
bunurilor proprietate public% nu se poate situa sub nivelul pie!ei
Spa!iului Economic European &i propor!ional cu beneficiile
ob!inute din exploatarea bunului de c%tre concesionar &i a valorii
de pia!% a bunului ce face obiectul concesiunii. Se au în vedere
eficientizarea &i cre&terea profitabilit%!ii exploat%rii resurselor
naturale ale României &i cre&terea veniturilor bugetare ca
mijloace de consolidare a suveranit%!ii na!ionale.

Articolul 19, la alineatul 1, modific% articolul 30 alineatul 1
litera A din Legea nr. 312 din 28.06.2004 privind Statutul B%ncii
Na!ionale a României &i instituie obligativitatea ca Banca
Na!ional% s% men!in% rezervele de aur de!inut în tezaur exclusiv
&i în integralitate pe teritoriul României. Este astfel abrogat%
posibilitatea prev%zut% în actuala form% a legii de a depozita

aurul din tezaurul B%ncii Na!ionale în str%in%tate. La alineatul 2
se stabile&te un termen de 180 de zile pentru repatrierea în
integralitate a aurului depozitat în afara României, iar alineatul 3
incrimineaz% fapta de a nu respecta cele dou% alineate
precedente &i instituie pedeapsa cu pân% la 20 de ani închisoare
pentru orice persoan% care încalc% dispozi!iile legale. M%surile
sunt menite a asigura stabilitatea economic% &i financiar% a
României prin accesul permanent, neîntrerupt &i necondi!ionat
la propriile rezerve de aur, m%suri necesare în condi!iile
instabilit%!ii accentuate a pie!elor financiare &i riscului unei
iminente crize economice globale. Totodat%, de!inerea efectiv%
&i tezaurizarea propriilor rezerve de metale pre!ioase sunt
o modalitate de afirmare &i totodat% o garan!ie pentru p%strarea
suveranit%!ii na!ionale.

Articolul 20 instituie obliga!ia transparentiz%rii totale a
contractelor încheiate cu statul român &i impune obliga!ia ca
toate aceste contracte s% fie publicate în Monitorul Oficial,
Partea a IV-a, cât &i pe site-urile institu!iilor contractante.
Transparen!a în sectorul public în ceea ce prive&te contractele
încheiate cu statul român este un element esen!ial în asigurarea
unei democra!ii func!ionale, în special în circumstan!e
excep!ionale, care pot fi un teren fertil pentru eventuale fapte de
corup!ie sau elud%ri ale legii, a&a cum am observat în ultimele
luni de la instituirea st%rii de urgen!%. De asemenea, institu!iile
statului nu trebuie s% fac% accesibile informa!iile doar la cerere,
ci trebuie s% dea publicit%!ii contractele de interes public în
virtutea prezentei dispozi!ii legale.

Articolul 21 incrimineaz% dou% fapte de omisiune s%vâr&ite
de c%tre func!ionarii publici. La alineatul 1 sunt incriminate
omisiunea s%vâr&it% cu inten!ie a func!ionarului public de a pune
în executare contractele de privatizare sau de concesiune
potrivit clauzelor acestora, dar &i omisiunea de a promova
ac!iunile legale în executarea acestora, fapte care se vor
pedepsi cu închisoarea de 10 pân% la 20 de ani. S-a avut în
vedere pasivitatea inten!ionat% a unor func!ionari publici de rang
înalt, de a pune în executare sau de a exercita ac!iunile legale
care se impun ca urmare a neexecut%rii sau execut%rii par!iale
sau/&i defectuoase a contractelor încheiate de diferite entit%!i
române&ti sau str%ine cu statul român. La alineatul 2 s-a stabilit
o pedeaps% redus% la jum%tate pentru acelea&i fapte dac%
acestea au fost s%vâr&ite din culp%. La instituirea prezentei
reglement%ri s-a avut în vedere situa!ia în care multe dintre
contractele de privatizare sau concesionare au fost în mod
evident executate par!ial sau defectuos, având clauze a c%ror
înc%lcare a devenit notorie, situa!ie în fa!a c%reia autorit%!ile
statului român au r%mas pasive. Se inten!ioneaz% for!area
responsabiliz%rii func!ionarului român în ac!iunea de a-&i
îndeplini atribu!iunile de serviciu în ap%rarea averii publice, ca
modalitate de ap%rare a avu!iei &i a suveranit%!ii na!ionale.

Articolul 22 impune interzicerea comercializ%rii pe teritoriul
României a produselor de calitate inferioar% fa!% de cele
comercializate sub aceea&i marc% în !ara de origine. To!i
cet%!enii Uniunii Europene merit% un tratament egal &i în ceea ce
prive&te produsele alimentare &i nealimentare comercializate pe
pia!a unic%, iar acest articol este menit s% elimine practica
neloial% în acest domeniu, pentru a nu se mai induce în eroare,
în mod abuziv &i ilegal, consumatorul român. Este bine &tiut%
practica multor produc%tori externi, care vând produse de
calitate diferit%, sub aceea&i marc% &i cu acela&i ambalaj, unele
con!inând o cantitate mai mic% a ingredientului principal, altele
con!inând ingrediente de o calitate inferioar% celei folosite pentru
producerea produsului original.
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Capitolul IV al Legii suveranit%!ii, intitulat „M%suri în
domeniul siguran!ei &i ap%r%rii na!ionale pentru protejarea
interesului superior &i suveran al poporului &i cet%!eanului
român”, prevede o serie de m%suri urgente &i necesare în
vederea înt%ririi siguran!ei cet%!eanului român &i ap%r%rii
suveranit%!ii na!ionale.

Articolul 23 modific% Legea nr. 51/1991 privind securitatea
na!ional%, o lege anterioar% intr%rii României în NATO &i care
prevede o serie de dispozi!ii de sorginte sovietic%, precum cele
care prev%d militarizarea serviciilor secrete.

Pentru armonizarea legisla!iei na!ionale cu legisla!ia alia!ilor
NATO &i din Uniunea European% s-a dispus demilitarizarea
total% a serviciilor de informa!ii, contrainforma!ii, paz%,
telecomunica!ii speciale &i a celor asimilate acestora.

În acela&i sens au fost interzise participarea în orice fel a
serviciilor de informa!ii, contrainforma!ii &i a celor asimilate
acestora în efectuarea oric%ror acte de procedur% judiciar%,
precum &i influen!area în orice mod a procurorului sau a
judec%torului învestit cu efectuarea unei cercet%ri. Orice fapt%
contrar% dispozi!iilor legii, astfel cum a fost modificat%, a fost
incriminat%, atr%gând o pedeaps% cuprins% între 10 &i 20 de ani.

Tot pentru acelea&i motive, dar &i având în vedere
necesitatea imperioas% a interzicerii oric%rui fel de ingerin!% a
serviciilor de informa!ii, contrainforma!ii &i a celor asimilate
acestora în via!a public% în afara sectorului de activitate al
acestora, precum &i nevoia revenirii la un cadru concuren!ial
echitabil pentru mediul de afaceri din România, s-au interzis
participarea în orice fel a serviciilor de informa!ii, contrainforma!ii
&i a celor asimilate acestora în efectuarea oric%ror activit%!i cu
caracter politic, economic, precum &i de!inerea de societ%!i
comerciale direct sau indirect, prin personal propriu sau
persoane interpuse, precum &i desf%&urarea de activit%!i
comerciale pe teritoriul României sau în str%in%tate de c%tre
serviciile de informa!ii, contrainforma!ii &i cele asimilate
acestora.

M%surile de schimbare a dispozi!iilor unor legi fundamentale
pentru siguran!a na!ional% au fost luate pentru c% însu&i
„cuvântul secret este inacceptabil într-o societate liber% &i
deschis%. Iar noi, ca popor, ne opunem în mod inerent
societ%!ilor secrete, jur%mintelor secrete &i afacerilor secrete. Ne
opunem conspira!iei nemiloase care se propag% prin mijloace
secrete pentru a-&i l%rgi sfera de influen!% prin infiltrare, decât
prin invazie, subversiv, &i nu prin alegeri, prin intimidare decât
prin alegeri libere. Este un sistem care a înglobat vaste resurse
umane &i materiale într-o construc!ie strâns împletit%, într-o
ma&in%rie foarte eficient% care combin% opera!iunile militare,
diplomatice, servicii secrete, economie &i politice. Preg%tirea ei
e secret%, &i nu public%. Gre&elile sunt îngropate, nu f%cute

publice. Diziden!ii sunt redu&i la t%cere, nu pomeni!i. Cheltuielile
nu sunt puse în discu!ie, secretele nu sunt dezv%luite. De aceea
legiuitorul atenian Solon a decretat c% e o crim% pentru orice
cet%!ean s% se retrag% din orice controvers%.” (Fragment din
Discursul „Pre&edintelui &i presei” al lui John F. Kennedy în 1961)

La articolul 24 se modific% Legea nr. 14 din 24 februarie
1992 (*actualizat%*) privind organizarea &i func!ionarea
Serviciului Român de Informa!ii &i se pune în acord cu
dispozi!iile Legii nr. 51/1991, astfel cum aceasta a fost
modificat%.

La articolul 25 se modific% Legea nr. 1 din 6 ianuarie 1998
(**republicat%**) privind organizarea &i func!ionarea Serviciului
de Informa!ii Externe &i se pune în acord cu dispozi!iile Legii
nr. 51/1991, astfel cum aceasta a fost modificat%.

La articolul 26 se modific% Legea nr. 92 din 24 iulie 1996
privind organizarea &i func!ionarea Serviciului de Telecomunica!ii
Speciale &i se pune în acord cu dispozi!iile Legii nr. 51/1991,
astfel cum aceasta a fost modificat%.

La articolul 27 se modific% Legea nr. 191 din 19 octombrie
1998 privind organizarea &i func!ionarea Serviciului de Protec!ie
&i Paz% &i se pune în acord cu dispozi!iile Legii nr. 51/1991,
astfel cum aceasta a fost modificat%.

Articolul 28 instituie Garda Na!ional% în baza principiului
ap%r%rii întregului teritoriu na!ional de c%tre întregul popor pe
baz% de voluntariat. Garda Na!ional% este parte integrant% a
sistemului na!ional de ap%rare, fiind subordonat% direct
Parlamentului &i având în componen!a sa voluntari din cadrul
popula!iei civile care au vârsta de peste 18 ani.

Garda na!ional% este instituit% ca necesitate a implic%rii
cet%!eanului român în ap%rarea permanent% a democra!iei,
integrit%!ii &i suveranit%!ii României, în condi!iile profesionaliz%rii
armatei, a sc%derii num%rului de solda!i profesioni&ti &i a
implic%rii armatei în teatre de opera!iuni aflate la mii de kilometri
distan!% de grani!ele !%rii. Pentru aceste motive, instruirea
militar% periodic% a voluntarului cet%!ean român care nu este de
profesie militar &i posibilitatea de a avea un num%r de cet%!eni
permanent în stare de vigilen!% este de natur% a înt%ri
capacitatea de ap%rare a !%rii, fiind o garan!ie suplimentar%
pentru suveranitatea na!ional%.

Articolul 29 introduce obligativitatea achizi!ion%rii de
echipamente militare noi, direct de la produc%tor, în condi!iile
respect%rii legisla!iei off-set în vigoare, respectiv Ordonan!a de
urgen!% a Guvernului nr. 189/2002. Aceast% m%sur% a devenit
necesar% în urma achizi!iei de c%tre statul român în ultimii ani a
unor echipamente militare vetuste &i inutile la pre!uri exorbitante,
fapt care este de natur% a pune în pericol siguran!a &i
suveranitatea na!ional%.

Capitolul V — Dispozi$ii finale &i tranzitorii prevede momentul &i modalitatea de intrare în vigoare a legii.
Articolul 30 dispune care este momentul intr%rii în vigoare a legii, precum &i abrogarea de drept a oric%rei dispozi!ii

legale contrare.

Sec!iunea a 3-a — Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu.
11. Impactul asupra mediului concuren!ial &i domeniului ajutoarelor de stat Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul.
3. Impactul social Nu este cazul.
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informa!ii Nu este cazul.
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Sec!iunea a 4-a — Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât &i pe
termen lung (5 ani)

— mii lei —

Indicatori Anul
curent Urm%torii 4 ani Media 

pe 5 ani

1 2
2021

3
2022

4
2023

5
2024

6
2025 7

1. Modific%ri ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur%rilor sociale de stat:
(i) contribu!ii de asigur%ri
2. Modific%ri ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri &i servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri &i servicii
c) bugetul asigur%rilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri &i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
(i) cheltuieli de personal
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre&terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor
bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modific%rilor
veniturilor &i/sau cheltuielilor bugetare Nu dispunem de suficiente date.

7. Alte informa!ii
Eventualele cheltuieli bugetare suplimentare legate de
punerea în aplicare a dispozi!iilor din cadrul proiectului
vor fi acoperite în limita bugetului existent.

Sec!iunea a 5-a — Efectele prezentului act normativ asupra
legisla!iei în vigoare

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau
abrogate, ca urmare a intr%rii în vigoare a proiectului de act
normativ:

(1) Se va abroga Legea nr. 55/2020 privind unele m%suri
pentru prevenirea &i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare.

(2) Se va modifica Legea nr. 46/2003 privind drepturile
pacientului prin ad%ugarea unui al doilea alineat la articolul 4 &i
prin introducerea unui nou articol, 362. (2 modific%ri în textul legii)

(3) Se va modifica art. 4 din Ordonan!a de urgen!% a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul st%rii de asediu &i regimul
st%rii de urgen!% (1 modificare în textul legii).

(4) Se va modifica Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul s%n%t%!ii prin introducerea unui nou articol, art. 7041,
prin eliminarea subpunctelor 5, 6 &i 7 ale art. 811 alin. (1),
precum &i prin modificarea art. 813 (6 modific%ri în textul legii).

(5) Se va modifica art. 17 din Legea nr. 148/2020 privind
publicitatea (1 modificare în textul legii).

(6) Se va modifica Legea nr. 286/2009 — Codul penal
(9 modific%ri în textul legii).

a. Se introduce un nou articol dup% art. 195 — articolul 1951.

b. Se va modifica art. 197 prin introducerea a dou% noi
alineate.

c. Se va modifica art. 211 prin introducerea unui nou alineat
(11).

d. Se va modifica art. 221 prin modificarea alineatului 4,
introducerea unui nou alineat (51) dup% alin. (5) &i prin
modificarea alineatului (6).

e. Se vor modifica alineatele 1 &i 2 ale art. 297 &i se va
ad%uga un nou alineat dup% alineatul (2), alineatul (3).

f. La art. 394 se introduce o nou% liter% la alineatul 1, litera e),
&i se introduce alineatul 2. 

g. Se introduce alineatul 2 la art. 398.
(7) Se va modifica Legea nr. 135/2010 — Codul de

procedur% penal% (2 modific%ri în textul legii).
a. Se vor modifica alineatele 1 &i 2 ale art. 247.
b. Se introduce o nou% liter% la alin. (1) al art. 453.
(8) Se va modifica art. 18 alin. (2) din Legea nr. 202/1998

privind organizarea Monitorului Oficial al României (1 modificare
în textul legii).

(9) Se va modifica &i completa Legea nr. 208/2015 privind
Alegerea Senatului &i a Camerei Deputa!ilor, precum &i pentru
organizarea &i func!ionarea Autorit%!ii Electorale Permanente în
sensul (12 modific%ri în textul legii):
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a. modific%rii art. 94 alin. (2) lit. a &i b;
b. se abrog% alin. (8) al art. 110, se abrog% alin. (4) al

art. 1021, se abrog% art. 1031;
c. se modific% art. 110 alineatele (1), (3) &i (4);
d. se abrog% alineatele (3), (4) &i (5) ale art. 921 din Legea

nr. 202/2020 pentru modificarea &i completarea unor acte
normative în materie electoral%.

(10) Se vor modifica articolele 1 &i 4 din Legea nr. 57/2020
privind gospod%rirea durabil% a p%durilor României (2 modific%ri
în textul legii).

(11) Se va modifica &i completa Legea nr. 46/2008 — Codul
silvic (7 modific%ri în textul legii):

a. se va modifica art. 29;
b. se abrog% alineatele (2)—(5) ale art. 29;
c. se introduc 3 noi articole dup% art. 109—1091, 1092

&i 1093.
(12) Se va modifica art. 13 din Legea nr. 211/2011 privind

regimul de&eurilor prin introducerea unui nou alineat (2)
(1 modificare în textul legii).

(13) Se va modifica Ordonan!a de urgen!% a Guvernului
nr. 57/2019 — Codul administrativ — la art. 307 se introduce un
nou alineat dup% alin. (1) — alin. (11) (1 modificare în textul legii).

(14) Se va modifica art. 30 alin. (1) lit. a din Legea
nr. 312/2004 privind Statutul B%ncii Na!ionale a României
(1 modificare în textul legii).

(15) Se va modifica Legea nr. 51/1991 privind securitatea
na!ional% a României în sensul (5 modific%ri în textul legii):

a. modific%rii alineatelor (1) &i (2) ale art. 29;
b. se introduce un nou alineat la art. 29, alin. (4);
c. se introduce un nou articol dup% art. 33, art. 331;
d. se introduce un nou articol dup% art. 331, art. 332.
(16) Se va modifica Legea nr. 14/1992 privind organizarea &i

func!ionarea Serviciului Român de Informa!ii în sensul
(8 modific%ri în textul legii):

a. modific%rii articolului 9 lit. a, art. 10 alin. (1) &i art. 27 alin. (1)
&i art. 42;

b. se abrog% art. 9 litera e, se abrog% alin. (3) al art. 27, alin. (1)
al art. 29 &i art. 30.

(17) Se va modifica Legea nr. 1/1998 privind organizarea &i
func!ionarea Serviciului de Informa!ii Externe în sensul
(6 modific%ri în textul legii):

a. se vor modifica art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11,
art. 13, art. 14;

b. se abrog% alin. (11) al art. 21.
(18) Se va modifica Legea nr. 92/1996 privind organizarea &i

func!ionarea Serviciului de Telecomunica!ii Speciale în sensul
(4 modific%ri în textul legii):

a. se va modifica art. 11 alin. (1) litera m, art. 12 alin. (1) &i
art. 14;

b. se abrog% alin. (2) al art. 12.
(19) Se va modifica Legea nr. 191/1998 privind organizarea

&i func!ionarea Serviciului de Protec!ie &i Paz% în sensul
(10 modific%ri în textul legii):

a. se vor modifica art. 1 alin. (2), art. 15 alin. (1) &i (3), art. 19
alin. (1), art. 29 alin. (1);

b. se abrog% art. 13, art. 14 literele d &i e, art. 16 alin. (1) &i (3).
(20) Se vor modifica art. 10 &i 11 din Legea nr. 45/1994 —

Legea ap%r%rii na!ionale a României — precum &i se introduce
dup% art. 12 un nou articol — art. 121 (3 modific%ri în textul legii).

În sintez%, 1 lege abrogat%, 19 legi &i ordonan!e modificate,
82 de articole modificate, ad%ugate sau abrogate &i 17 dispozi!ii
legale nou-introduse.

b) acte normative ce urmeaz% a fi elaborate în urma
implement%rii noilor dispozi!ii:

(1) legisla!ie cu caracter general aplicabil% în situa!ii
pandemice, endemice &i epidemice; 

(2) legisla!ie pentru reglementarea statutului de func!ionar
public cu statut special pentru angaja!ii militari ai serviciilor de
informa!ii, contrainforma!ii, paz%, telecomunica!ii speciale &i a
celor asimilate acestora;

(3) Legea de organizare &i func!ionare a G%rzii Na!ionale.

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legisla!ia în domeniul achizi!iilor publice Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legisla!ia comunitar% în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare

Nu au fost identificate documente în legisla!ia
comunitar% în domeniu.

3. M%suri normative necesare aplic%rii directe a actelor normative comunitare Nu este cazul.
4. Hot%râri ale Cur!ii de Justi!ie a Uniunii Europene Nu este cazul.
5. Alte acte normative &i/sau documente interna!ionale din care decurg angajamente Nu este cazul.
6. Alte informa!ii Nu este cazul.

Sec!iunea a 6-a — Consult%rile efectuate în vederea elabor%rii proiectului de act normativ
1. Informa!ii privind procesul de consultare cu organiza!ii neguvernamentale, institute
de cercetare &i alte organisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organiza!iilor cu care a avut loc consultarea, precum
&i a modului în care activitatea acestor organiza!ii este legat% de obiectul proiectului
de act normativ

Nu este cazul.

3. Consult%rile organizate cu autorit%!ile administra!iei publice locale, în situa!ia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activit%!i ale acestor autorit%!i, în condi!iile Hot%rârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative
ale autorit%!ilor administra!iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consult%rile desf%&urate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hot%rârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informa!ii privind avizarea de c%tre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Ap%rare a "%rii
c) Consiliul Economic &i Social
d) Consiliul Concuren!ei
e) Curtea de Conturi

Proiectul se depune spre avizare la Consiliul
Legislativ &i spre a fi ob!inut punctul de vedere
al Cur!ii Constitu!ionale, întocmit potrivit
prevederilor art. 146 lit. j) din Constitu!ia
României, republicat%.
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Sec!iunea a 7-a — Activit%!i de informare public% privind elaborarea &i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societ%!ii civile cu privire la necesitatea elabor%rii actului
normativ

Începând cu luna ianuarie 2021 ini!iatorul a informat &i consultat
societatea civil% cu privire la elaborarea actului normativ
prin intermediul mass-mediei &i re!elelor de socializare, cet%!enii
implicându-se activ prin depunerea de propuneri &i sugestii
pentru completarea &i modificarea Legii suveranit%!ii.

2. Informarea societ%!ii civile cu privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implement%rii proiectului de act normativ, precum &i
efectele asupra s%n%t%!ii &i securit%!ii cet%!enilor sau diversit%!ii
biologice
3. Alte informa!ii Nu este cazul.
Sec!iunea a 8-a — M%suri de implementare
1. M%surile de punere în aplicare a proiectului de act normativ
de c%tre autorit%!ile administra!iei publice centrale &i/sau locale —
înfiin!area unor noi organisme sau extinderea competen!elor
institu!iilor existente

Nu au fost identificate.

2. Alte informa!ii Nu au fost identificate.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A # I L O R S E N A T U L

P R O I E C T  D E  L E G E
„Legea suveranit%$ii — Legea pentru protejarea interesului superior &i suveran al poporului &i al cet%$eanului român”

Plecând de la principiul constitu!ional conform c%ruia suveranitatea na!ional% apar!ine poporului român, dar &i de la nevoia
implic%rii sporite a cet%!eanului român în procesul decizional &i legislativ prin implementarea principiului democra!iei participative,
prin exercitarea dreptului de ini!iativ% legislativ% de c%tre cel pu!in 100.000 de cet%!eni cu drept de vot, cu respectarea art. 5 alin. (1)
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic% legislativ% pentru elaborarea actelor normative raportat la prevederile art. 74
alineatul (1) din Constitu!ia României, republicat%,

pornind de la necesitatea adopt%rii unei legi care s% garanteze &i s% înt%reasc% suveranitatea statului român reglementat%
de articolul 1 alineatul (1) din Constitu!ia României, republicat%, prin implementarea unor m%suri necesare &i urgente în diferite
domenii care sunt de natur% a afecta suveranitatea na!ional%, în!eleas% atât ca drept al na!iunii la identitate &i autodeterminare,
cât &i ca stare de drept conform% cu ordinea constitu!ional%,

având în vedere necesitatea garant%rii &i înt%ririi drepturilor fundamentale ale cet%!eanului prin instituirea unor norme care
s% fac% imposibil% limitarea, întârzierea sau evitarea controlului parlamentar al actelor normative care prev%d limit%ri, restrângeri
sau condi!ion%ri ale unor drepturi &i libert%!i fundamentale, precum &i necesitatea abrog%rii dispozi!iilor legale în vigoare care fac
posibile asemenea limit%ri neconstitu!ionale,

!inând cont de indica!iile &i concluziile Rezolu!iei Parlamentului European din 13 noiembrie 2020 referitoare la impactul
m%surilor privind COVID-19 asupra democra!iei, statului de drept &i drepturilor fundamentale (2020/2790(RSP)) din statele membre,
printre care &i România,

dar &i !inând cont de caracterul imperativ al Conven!iei europene pentru protec!ia drepturilor omului &i a demnit%!ii fiin!ei
umane fa!% de aplica!iile biologiei &i medicinei, Conven!ia privind drepturile omului &i biomedicina, semnat% la Oviedo la 4 aprilie
1997, &i Protocolul adi!ional la Conven!ia european% pentru protec!ia drepturilor omului &i a demnit%!ii fiin!ei umane fa!% de aplica!iile
biologiei &i medicinei, referitor la interzicerea clon%rii fiin!elor umane, semnat la Paris la 12 ianuarie 1998, ratificate prin Legea nr. 17
din 22 februarie 2001, &i Conven!ia din 26 noiembrie 1968 asupra imprescriptibilit%!ii crimelor de r%zboi &i a crimelor contra
umanit%!ii, adoptat% de Adunarea General% a Organiza!iei Na!iunilor Unite la 26 noiembrie 1968, precum &i de necesitatea
implement%rii directe &i nemijlocite a acestor conven!ii în legisla!ia na!ional%, cu efectul interzicerii explicite &i nediferen!iate a
obligativit%!ii administr%rii oric%ror tratamente &i/sau dispozitive medicale, precum &i interzicerea oric%rei forme de discriminare ca
urmare a accept%rii sau refuzului oric%ror tratamente &i/sau dispozitive medicale,

având în vedere c% protejarea demnit%!ii umane are la baz% ideea c% omul este o fiin!% intelectual-moral% înclinat% s% se
autodetermine &i s% se dezvolte în libertate, dar &i c% demnitatea inalienabil% a omului const% tocmai în necesitatea de a-i fi
respectat statutul de persoan% responsabil%,

luând în considerare necesitatea înt%ririi st%rii de drept prin respectarea legalit%!ii &i a constitu!ionalit%!ii prin implementarea
direct%, nediscriminatorie &i imediat% a deciziilor Cur!ii Constitu!ionale,

având în vedere în vedere necesitatea transparentiz%rii procesului decizional al administra!iei prin publicarea tuturor actelor
de interes general &i punerea integral% &i gratuit% la dispozi!ia cet%!enilor a acestora prin grija Monitorului Oficial al României, al
garant%rii libert%!ii de exprimare în mediul online, precum &i nevoia unei reprezent%ri parlamentare a unui cât mai mare procent al
cet%!enilor români cu drept de vot,
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luând în considerare situa!ia ecologic% dezastruoas% la nivel na!ional, dar &i diminuarea drastic% a fondului forestier
na!ional cauzat% de defri&%rile &i t%ierile rase masive &i nera!ionale din ultimii 30 de ani, precum &i necesitatea interzicerii
exploat%rilor abuzive &i excesive a p%durilor în scopul reconstruc!iei &i regener%rii fondului forestier na!ional, dar &i nevoia interzicerii
imediate &i totale a exportului de mas% lemnoas% neprelucrat% precum &i a importurilor de de&euri,

!inând cont de obliga!ia conserv%rii avutului na!ional, dar &i de nevoia maximiz%rii profitabilit%!ii exploat%rii bog%!iilor aflate
în proprietate public% pentru cet%!eanul român, cu consecin!a incrimin%rii oric%ror fapte care au ca efect diminuarea bog%!iei
na!ionale,

având în vedere gradul redus de transparen!% al procesului decizional în cadrul institu!iilor publice din România,
luând în considerare necesitatea ap%r%rii întregului teritoriu na!ional de c%tre întregul popor pe baz% de voluntariat, precum

&i de nevoia achizi!ion%rii de echipamente militare noi, de ultim% genera!ie, direct de la produc%tor &i exclusiv cu respectarea
legisla!iei na!ionale ce reglementeaz% Offset-ul în domeniul achizi!iilor militare,

!inând cont de deciziile Cur!ii Constitu!ionale în materia constitu!ionalit%!ii unor dispozi!ii în materie penal% &i procesual
penal%, dar &i în alte domenii sociale,

având în vedere c% cele peste 100.000 de semn%turi ale cet%!enilor în favoarea prezentei ini!iative legislative constituie
un argument viabil pentru respectarea voin!ei poporului român &i a suveranit%!ii sale,

Parlamentul României adopt% prezenta lege.

Capitolul I — M%suri pentru consolidarea st%rii de drept
&i protejarea interesului superior &i suveran al poporului
&i al cet%$eanului român

Articolul 1
Limit%ri ale drepturilor &i libert%!ilor fundamentale ale omului

nu se pot stabili prin acte administrative normative.
Articolul 2
Articolul 4 din Ordonan!a de urgen!% nr. 1/1999 privind

regimul st%rii de asediu &i regimul st%rii de urgen!%, publicat% în
Monitorul Oficial nr. 22 din 21 ianuarie 1999, cu complet%rile &i
modific%rile ulterioare, se modific% &i va urm%torul cuprins:

„Pe durata st%rii de asediu sau a st%rii de urgen!%, exerci!iul
unor drepturi &i libert%!i fundamentale poate fi restrâns numai în
m%sura în care situa!ia o cere &i cu respectarea art. 53 din
Constitu!ia României, republicat%, cu excep!ia drepturilor omului
&i libert%!ilor fundamentale prev%zute la art. 32, &i a celor înscrise
în Constitu!ie la articolele 21 — Accesul liber la justi!ie, 22 —
Dreptul la via!% &i la integritate fizic% &i psihic%, 23 — Libertatea
individual%, 24 — Dreptul la ap%rare, 26 — Via!a intim%, familial%
&i privat%, 28 — Secretul coresponden!ei, 29 — Libertatea
con&tiin!ei, 30 — Libertatea de exprimare, 31 — Dreptul la
informa!ie, 34 — Dreptul la ocrotirea s%n%t%!ii &i 35 — Dreptul la
mediu s%n%tos, 40 — Dreptul de asociere, 42 — Interzicerea
muncii for!ate, 44 — Dreptul de proprietate privat%, 45 —
Libertatea economic%, 46 — Dreptul la mo&tenire, 47 — Nivelul
de trai, 48 — Familia, 49 — Protec!ia copiilor &i a tinerilor, 50 —
Protec!ia persoanelor cu handicap, 51 — Dreptul de peti!ionare.”

Articolul 3
Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele m%suri pentru

prevenirea &i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
publicat% în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din
15 mai 2020, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare,
se abrog%.

Articolul 4
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturile

pacientului, publicat% în Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie
2003, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, se modific% &i se
completeaz% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 4, dup% alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (2), cu urm%torul cuprins:

„Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale
&i alte mijloace terapeutice pot fi administrate, respectiv aplicate
cet%!enilor români doar prin ob!inerea în prealabil a acordului &i
consim!%mântului scris al pacien!ilor în urma unei prealabile &i
obligatorii inform%ri f%cute pe baza prospectelor oferite de
produc%torul medicamentelor propuse, exceptate fiind urgen!ele
medicale.”

(2) Dup% articolul 361 se introduce un nou articol, art. 362,
cu urm%torul cuprins:

„Niciun cet%!ean nu poate fi discriminat pozitiv sau negativ
ca urmare a accept%rii sau refuzului unui tratament sau
dispozitiv medical.”

Articolul 5
Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul

s%n%t%!ii, republicat%, publicat% în Monitorul Oficial nr. 652 din
28 august 2015, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, se
modific% &i se completeaz% dup% cum urmeaz%:

(1) Dup% articolul 704 se introduce un nou articol, art. 7041,
cu urm%torul cuprins:

„(1) Nu se pot comercializa sau folosi medicamente sau
dispozitive medicale sau aplica tratamente medicale pentru care
produc%torul nu ofer% garan!ii &i remedii dovedit viabile împotriva
efectelor adverse.

(2) Este interzis% comercializarea sau folosirea
medicamentelor, vaccinurilor, dispozitivelor medicale &i a altor
produse farmaceutice pentru care nu s-au efectuat studii clinice
complete potrivit metodologiei stabilite prin Lege.”

(2) La articolul 811, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„(1) În în!elesul prezentului capitol, publicitatea pentru
medicamente include orice mod de informare prin contact direct
(sistemul «door-to-door»), precum &i orice form% de promovare
destinat% s% stimuleze prescrierea, distribuirea, vânzarea sau
consumul de medicamente; publicitatea pentru medicamente va
include în special:

— publicitatea pentru medicamente destinat% persoanelor
calificate s% prescrie sau s% distribuie medicamente;

— vizite ale reprezentan!ilor medicali la persoane calificate
s% prescrie medicamente;

— furnizarea de mostre;”.
(3) Articolul 813 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„(1) Este interzis% orice form% de reclam% comercial% la

televiziune, radio &i pe re!elele de socializare pentru
medicamente autorizate sau neautorizate, vaccinuri, dispozitive
medicale &i alte produse farmaceutice.

(2) Este interzis% distribu!ia direct% a medicamentelor c%tre
popula!ie de c%tre fabrican!i în scopuri promo!ionale.”

Articolul 6
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protec!ia &i

promovarea drepturilor copilului, republicat%, publicat% în
Monitorul Oficial nr. 159 din 5 martie 2014, cu modific%rile &i
complet%rile ulterioare, se modific% &i se completeaz% dup% cum
urmeaz%:

(1) La articolul 9, dup% alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu urm%torul cuprins:

„Identitatea sexual% biologic% a copilului dobândit% la na&tere
nu se poate modifica pân% la vârsta de 18 ani.”



(2) La articolul 28, dup% alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu urm%torul cuprins:

„Este interzis% punerea la dispozi!ia copiilor sub vârsta de
optsprezece ani a oric%ror informa!ii sau materiale care
promoveaz% abaterea de la identitatea sexual% biologic%,
reasignarea de gen &i homosexualitatea.”

(3) La articolul 46 alineatul (3), litera i) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„derularea sistematic% în unit%!ile &colare, cel pu!in o dat% pe
semestru, de programe de educa!ie pentru via!%, inclusiv de
educa!ie sexual% pentru copiii de peste 14 ani, în vederea
prevenirii contact%rii bolilor cu transmitere sexual% &i a
gravidit%!ii minorelor;”.

Articolul 7
La articolul 64 din Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind

Codul civil, publicat în Monitorul Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009,
cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, dup% alineatul (2) se
introduc trei noi alineate, alin. (3)—(5), care vor avea urm%torul
cuprins:

„(3) Nicio autoritate sau individ nu poate, prin orice mecanism
tehnologic, s% creasc%, s% scad% sau s% perturbe integritatea
individual% fizic% sau mental% a persoanei, f%r% consim!%mântul
scris, expres, informat &i liber exprimat al persoanei sau, în cazul
interzisului judec%toresc sau al pacientului care nu î&i poate
exprima voin!a, f%r% consim!%mântul scris, expres, informat &i
liber exprimat al reprezentantului legal.

(4) Este interzis% orice intruziune sau form% de interven!ie
asupra conexiunilor neuronale, precum &i orice intruziune la
nivelul creierului prin utilizarea neurotehnologiei, a unei interfe!e
creier-computer sau a oric%rui alt sistem sau dispozitiv, în lipsa
consim!%mântului scris, expres, informat &i liber consim!it al
persoanei, chiar &i în circumstan!e medicale, sau, în cazul
interzisului judec%toresc sau al pacientului care nu î&i poate
exprima voin!a, f%r% consim!%mântul scris, expres, informat &i
liber exprimat al reprezentantului legal.

(5) Este interzis% folosirea sau de!inerea oric%rui sistem sau
dispozitiv, fie c% este vorba de neurotehnologie, interfa!% creier-
computer sau altul, al c%rui scop este accesarea sau
manipularea activit%!ii neuronale, într-un mod invaziv sau
neinvaziv, dac% poate afecta continuitatea psihologic% &i psihic%
a persoanei, sau dac% diminueaz% sau d%uneaz% autonomiei
voin!ei sau capacit%!ii lor de a lua decizii în mod liber.”

Articolul 8
La articolul 5 din Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind

regimul infrastructurii fizice a re!elelor de comunica!ii electronice,
precum &i pentru stabilirea unor m%suri pentru reducerea
costului instal%rii re!elelor de comunica!ii electronice, publicat%
în Monitorul Oficial nr. 559 din 25 iulie 2016, alineatul (2) se
modific% &i va avea urm%torul cuprins:

„Prevederile alin. (1) se aplic% dup% ob!inerea acordului scris
al tuturor proprietarilor &i/sau coproprietarilor &i în cazul dreptului
de acces în spa!iile aflate în proprietate indiviz% din blocurile de
locuin!e, inclusiv în ceea ce prive&te fixarea re!elelor de
comunica!ii electronice, a tehnologiilor &i echipamentelor
utilizate în cadrul infrastructurilor informatice &i de comunica!ii
de interes na!ional, precum &i în re!elele de comunica!ii
electronice prin intermediul c%rora se asigur% servicii de
comunica!ii electronice, sau a unor elemente de infrastructur%
fizic% necesare sus!inerii acestora pe zidurile ori terasele acestor
cl%diri.”

Articolul 9
Legea nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal,

publicat% în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, cu
modific%rile &i complet%rile ulterioare, se modific% &i se
completeaz% dup% cum urmeaz%:

(1) Dup% articolul 195 se introduce un nou articol, art. 1951,
cu denumirea marginal% „Perturbarea sau modificarea integrit%!ii
fizice sau mentale”, cu urm%torul cuprins:

„(1) Perturbarea sau modificarea integrit%!ii individuale fizice
sau mentale a unei persoane f%r% consim!%mântul scris, expres,

informat &i liber exprimat al acesteia se pedepse&te cu
închisoarea de la 5 la 10 ani &i interzicerea unor drepturi.

(2) Fapta de a de!ine sau a folosi orice sistem sau dispozitiv
al c%rui scop este accesarea sau manipularea activit%!ii
neuronale, de a accesa sau manipula activitatea neuronal% a
persoanei, precum &i orice interven!ie asupra conexiunilor
neuronale sau intruziune la nivelul creierului, într-un mod invaziv
sau neinvaziv, în lipsa consim!%mântului scris, expres, informat
&i liber exprimat al persoanei se pedepse&te cu închisoarea de
la 7 la 20 ani &i interzicerea unor drepturi.”

(2) La articolul 197, dup% alineatul (1) se introduc dou% noi
alineate, alin. (2)—alin. (3), cu urm%torul cuprins:

„(2) Fapta de a determina minorul care nu a împlinit vârsta
de 18 ani s% î&i modifice identitatea sexual% biologic% dobândit%
la na&tere se pedepse&te cu închisoarea de la 7 la 15 ani.

(3) Dac% fapta prev%zut% la alineatul precedent a fost comis%
de un p%rinte, tutore, institutor sau profesor sau a produs
consecin!e fizice asupra minorului, limitele speciale ale pedepsei
se majoreaz% cu o treime.”

(3) La articolul 211, dup% alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu urm%torul cuprins:

„Intermedierea sau stimularea adop!iilor de c%tre persoane
care nu au calitatea de func!ionari în cadrul Direc!iei Generale
de Asisten!% Social% &i Protec!ia Copilului sau Autorit%!ii
Na!ionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit%!i, Copii
&i Adop!ii se pedepse&te cu închisoarea de la 7 ani la 15 ani
&i interzicerea exercit%rii unor drepturi.”

(4) La articolul 221, alineatul 4 se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Determinarea de c%tre un major a unui minor care nu a
împlinit vârsta de 14 ani s% asiste la comiterea unor acte cu
caracter exhibi!ionist ori la spectacole sau reprezenta!ii în cadrul
c%rora se comit acte sexuale de orice natur%, precum &i punerea
la dispozi!ia acestuia de materiale cu caracter pornografic sau
cu con!inut care descrie explicit sexualitatea se pedepsesc cu
închisoare de la un an la trei ani.”

(5) La articolul 221, dup% alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alin. (51), cu urm%torul cuprins:

„Fapta de a pune la dispozi!ia copiilor sub vârsta de
optsprezece ani a oric%ror materiale care promoveaz% abaterea
de la identitatea sexual% biologic%, reasignarea de gen &i
homosexualitatea se pedepse&te cu închisoarea de la 1 an la
5 ani.”

(6) La articolul 221, alineatul (6) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Tentativa la infrac!iunile prev%zute la alin. (1), (2), (21) &i (51)
se pedepse&te.”

(7) Articolul 297 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„(1) Fapta func!ionarului public care, în exercitarea atribu!iilor

de serviciu, nu îndepline&te un act sau îl îndepline&te cu
înc%lcarea legii în scopul ob!inerii unui folos necuvenit &i prin
aceasta cauzeaz% o pagub% ori o v%t%mare a drepturilor sau
intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei
persoane juridice se pedepse&te cu închisoarea de la 2 la 7 ani
&i interzicerea exercit%rii dreptului de a ocupa o func!ie public%.

(2) Cu aceea&i pedeaps% se sanc!ioneaz% &i fapta
func!ionarului public care, în exercitarea atribu!iilor de serviciu,
îngr%de&te exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaz%
pentru aceasta o situa!ie de team%, de excludere social% sau de
inferioritate pe temei de ras%, na!ionalitate, origine etnic%, limb%,
religie, sex, orientare sexual%, apartenen!% politic%, avere,
vârst%, dizabilitate, acceptare sau refuz al unui tratament sau
dispozitiv medical, boal% cronic% necontagioas%, sau infec!ie
HIV/SIDA, COVID-19 sau altele asemenea.”
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(8) La articolul 297, dup% alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu urm%torul cuprins:

„(3) Se pedepse&te cu închisoare de la 7 la 10 ani fapta
func!ionarului public de punere în aplicare a oric%ror norme
legale declarate ca neconstitu!ionale prin decizie de c%tre
Curtea Constitu!ional% a României.”

(9) La articolul 394, la alineatul (1) se introduce o nou% liter%,
lit. e), cu urm%torul cuprins:

„e) exercitarea unei func!ii de demnitate public% sau care
presupune exerci!iul autorit%!ii de stat.”

(10) La articolul 394, dup% alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (2), cu urm%torul cuprins:

„Dac% fapta prev%zut% în alineatul 1 lit. b a produs pagube
importante economiei na!ionale, pedeapsa este deten!iunea pe
via!% sau închisoarea de la 15 la 25 de ani &i interzicerea unor
drepturi.”

(11) La articolul 398, dup% alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (2), cu urm%torul cuprins:

„De asemenea constituie act de înalt% tr%dare care atrage
aceea&i pedeaps% nepunerea în aplicare de c%tre Pre&edintele
României a deciziilor Cur!ii Constitu!ionale prin care se
solu!ioneaz% conflicte de natur% constitu!ional% în termen de
10 zile de la comunicarea dispozitivului.”

Articolul 10
Legea nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedur%

penal%, publicat% în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010,
cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, se modific% &i se
completeaz% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 247 se modific% alineatele (1) &i (2) &i vor avea
urm%torul cuprins:

„(1) Judec%torul de drepturi &i libert%!i, în cursul urm%ririi
penale, judec%torul de camer% preliminar%, pe durata procedurii
de camer% preliminar%, sau instan!a, în cursul judec%!ii, poate
dispune internarea medical% provizorie a suspectului sau
inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de
substan!e psihoactive, dac% starea f%ptuitorului a fost
determinant% pentru s%vâr&irea faptei &i luarea m%surii este
necesar% pentru înl%turarea unui pericol concret &i actual pentru
siguran!a public%.

(2) M%sura prev%zut% la alin. (1) const% în internarea
medical% nevoluntar% a suspectului sau inculpatului într-o
unitate specializat% de asisten!% medical% se ia pentru o
perioad% de maxim 60 de zile &i poate fi prelungit% pân% la
îns%n%to&ire sau pân% la ameliorarea care înl%tur% starea de
pericol ce a determinat luarea m%surii.”

(2) La articolul 453 alineatul (1), dup% litera f) se introduce o
nou% liter%, lit. g), cu urm%torul cuprins:

„hot%rârea s-a întemeiat pe o prevedere legal% care a fost
abrogat% sau modificat%, dup% ce hot%rârea a devenit definitiv%,
în situa!ia în care dispozi!iile penale sunt mai favorabile sau
fapta a fost dezincriminat%.”

Articolul 11
La articolul 18, alineatul (2) din Legea nr. 202 din 9 noiembrie

1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României,
republicat%, publicat% în Monitorul Oficial nr. 511 din 3 iulie 2017,
cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Formatul electronic al Monitorului Oficial al României este
disponibil în mod gratuit &i liber, permanent. Formatul electronic
gratuit &i liber este de document portabil, f%r% filigran sau
inscrip!ii suplimentare formatului tip%rit; acesta devine accesibil
tuturor utilizatorilor în aceea&i zi cu publicarea, inclusiv pentru
c%utare, salvare, distribuire &i imprimare.”

Articolul 12
(1) Este interzis% &tergerea sau cenzurarea post%rilor,

informa!iilor, imaginilor sau datelor personale precum &i blocarea
conturilor personale pe re!elele de socializare, în mediile de

stocare cloud, în mediul virtual sau/&i în mediul online sau pe
dispozitivele electronice proprietate personal%.

(2) Orice înc%lcare a dispozi!iilor alineatului (1) atrage
r%spundere material% a operatorilor sau de!in%torilor mediilor
virtuale &i re!elelor de socializare, a mediilor cloud de stocare, a
site-urilor online sau a sistemelor de operare.

(3) Orice litigiu cu privire la înc%lcarea dispozi!iilor alineatelor
precedente sunt supuse legisla!iei na!ionale &i se solu!ioneaz%
de judec%toria de la domiciliul reclamantului.

(4) Ac!iunea este scutit% de tax% de timbru.
Articolul 13
Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului &i

a Camerei Deputa!ilor, precum &i pentru organizarea &i
func!ionarea Autorit%!ii Electorale Permanente, publicat% în
Monitorul Oficial nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modific%rile &i
complet%rile ulterioare, se modific% &i se completeaz% dup% cum
urmeaz%:

(1) La articolul 921, alineatele (3), (4) &i (5) se abrog%.
(2) La articolul 94 alineatul (2), litera a) se modific% &i va avea

urm%torul cuprins:
„3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel na!ional sau

10% din totalul voturilor valabil exprimate în cel pu!in
4 circumscrip!ii electorale pentru to!i competitorii electorali;”.

(3) La articolul 94 alineatul (2), litera b) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„în cazul alian!elor politice &i alian!elor electorale, la pragul de
3% prev%zut la lit. a) se adaug%, pentru fiecare membru al
alian!ei câte un singur procent din voturile valabil exprimate în
toate circumscrip!iile electorale, f%r% a se putea dep%&i 5% din
aceste voturi.”

(4) Articolul 1031 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„(1) Autoritatea Electoral% Permanent% asigur% func!ionarea

în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri
informatice care îndepline&te urm%toarele obiective:

a) asigur% func!ionarea Sistemului informatic de centralizare
a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
vot%rii;

b) asigur% stocarea în timp real a duplicatelor bazelor de date
generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezen!ei la
vot &i de prevenire a votului ilegal, precum &i a jurnalelor
ma&inilor pe care ruleaz% acesta, pentru facilitarea analizei &i
transparen!ei acestora.

(2) Infrastructura informatic% prev%zut% la alin. (1) este unic%
&i cuprinde servere, sisteme de stocare a datelor, echipamente
de comunica!ii &i de securitate, precum &i licen!e &i aplica!ii
informatice, fiind destinat% exclusiv aplic%rii dispozi!iilor
prezentei legi.

(3) Sistemul informatic de centralizare a datelor din
procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor vot%rii &i
Sistemul informatic de monitorizare a prezen!ei la vot &i de
prevenire a votului ilegal pot fi accesate pentru vizualizarea în
timp real a datelor, din sediul Biroului Electoral Central, de c%tre
reprezentan!ii Biroului Electoral Central &i cei ai Autorit%!ii
Electorale Permanente, pe baza drepturilor de acces stabilite
prin decizie a Autorit%!ii Electorale Permanente.

(4) Autoritatea Electoral% Permanent% asigur% asisten!a &i
suportul tehnic pentru func!ionarea echipamentelor &i aplica!iilor
informatice prev%zute la alin. (2).

(5) Autoritatea Electoral% Permanent% asigur% aplica!iile
&i/sau serviciile informatice ce vor fi utilizate de Biroul Electoral
Central pentru centralizarea datelor din procesele-verbale
privind consemnarea rezultatelor vot%rii, precum &i
echipamentele informatice necesare centraliz%rii rezultatelor
vot%rii de c%tre Biroul Electoral Central. Acestea vor func!iona
în cadrul infrastructurii informatice prev%zute la alin. (1).
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(6) Aplica!iile informatice prev%zute la alin. (5) sunt certificate
de Autoritatea Electoral% Permanent% &i puse de c%tre aceasta
la dispozi!ia partidelor politice &i organiza!iilor cet%!enilor
apar!inând minorit%!ilor na!ionale care particip% la alegeri, la
cererea scris% a acestora.

(7) Autoritatea Electoral% Permanent% asigur%, pe tot
parcursul zilei vot%rii &i al zilei urm%toare, publicitatea datelor
privind num%rul aleg%torilor prezen!i la vot, respectiv a
informa!iilor rezultate în urma verific%rii corela!iilor din procesele-
verbale privind consemnarea rezultatelor vot%rii, ob!inute prin
Sistemul informatic de monitorizare a prezen!ei la vot &i de
prevenire a votului ilegal.”

(5) La articolul 110, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Autoritatea Electoral% Permanent%, cu sprijinul Institutului
Na!ional de Statistic%, asigur% implementarea &i gestionarea
Sistemului informatic de monitorizare a prezen!ei la vot &i de
prevenire a votului ilegal, pe baza datelor &i informa!iilor din
Registrul electoral &i Registrul sec!iilor de votare.”

(6) La articolul 110, alineatul (3) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Pentru implementarea &i func!ionarea pe durata alegerilor a
Sistemului informatic de monitorizare a prezen!ei la vot &i de
prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regul%, infrastructura
informatic% de!inut% de autorit%!ile administra!iei publice centrale
&i locale, precum &i de unit%!ile de înv%!%mânt.”

(7) La articolul 110, alineatul (4) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Organizarea alegerilor, referendumurilor &i a altor consult%ri
populare, precum &i administrarea proceselor specifice
acestora, inclusiv num%rarea voturilor, cu excep!ia activit%!ilor
de paz% &i ordine, se vor realiza exclusiv de c%tre birourile
electorale, respectiv central &i locale. Înc%lcarea acestei
prevederi constituie infrac!iune &i se pedepse&te cu închisoare
de la 7 la 10 ani.”

(8) La articolul 110, alineatul 8 se abrog%.
Capitolul II — M%suri ecologice pentru protejarea

interesului superior &i suveran al poporului &i al cet%$eanului
român

Articolul 14
Legea nr. 57/2020 privind gospod%rirea durabil% a p%durilor

României, publicat% în Monitorul Oficial nr. 402 din 15 mai 2020,
se modific% dup% cum urmeaz%:

(1) Articolul 1 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„Se interzice exportul în spa!iul comunitar sau extracomunitar

de mas% lemnoas% neprelucrat%, inclusiv bu&tean, cu sau f%r%
coaj%, lemn rotund, cherestea, bârne sau traverse de cale
ferat%, pân% la data de 1 Ianuarie 2121.”

(2) Articolul 4 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„Nerespectarea interdic!iei de export al masei lemnoase,

prev%zut% la art. 1, se pedepse&te cu închisoare de la 7 la 20 de
ani &i interzicerea unor drepturi.”

Articolul 15
Legea nr. 46 din 19 martie 2008 privind Codul Silvic,

publicat% în Monitorul Oficial nr. 611 din 12 august 2015, cu
modific%rile &i complet%rile ulterioare, se modific% &i se
completeaz% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 29, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Defri&%rile &i t%ierile rase pe teritoriul României, inclusiv cele
motivate de reconstruc!ia ecologic%, regenerarea &i îngrijirea
p%durilor, sunt interzise pân% la data de 1 ianuarie 2121.”

(2) La articolul 29, alineatele (2), (3), (4) &i (5) se abrog%.

(3) Dup% articolul 109 se introduc trei noi articole, art. 1091,
1092 &i 1093, cu urm%torul cuprins:

„1091 Fapta de a provoca boli sau de a infesta cu d%un%tori
arborii din fondul forestier se pedepse&te cu închisoare de la
7 la 20 de ani.

1092 Înc%lcarea interdic!iei prev%zute la art. 29 din prezenta
lege se pedepse&te cu închisoare de la 7 la 20 de ani.

1093 Fapta de a incendia inten!ionat arborii din fondul
forestier se pedepse&te cu închisoarea de la 7 la 20 de ani.”

Articolul 16
La articolul 13 din Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011

privind regimul de&eurilor, republicat%, publicat% în Monitorul
Oficial nr. 220 din 28 martie 2014, dup% alineatul (1) se introduce
un nou alineat, alineatul (2), cu urm%torul cuprins:

„Este interzis% introducerea în !ar% a de&eurilor de orice
natur%.”

Capitolul III — M%suri în domeniul economic pentru
protejarea interesului superior &i suveran al poporului &i
cet%$eanului român

Articolul 17
Începând cu data intr%rii în vigoare a prezentei legi se

interzice înstr%inarea activelor statului român sau a ac!iunilor
de!inute de stat la companiile &i societ%!ile na!ionale, la institu!ii
de credit, precum &i la orice alt% societate la care statul are
calitatea de ac!ionar, indiferent de cota de capital social de!inut%,
pân% la data de 1 ianuarie 2121.

Articolul 18
La art. 307 din Ordonan!a de urgen!% nr. 57 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ, publicat% în Monitorul Oficial nr. 555
din 5 iulie 2019, dup% alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alin. (11), cu urm%torul cuprins:

„Redeven!a minim% ob!inut% prin concesionare nu se poate
situa sub nivelul mediu al pie!ei europene.”

Articolul 19
(1) La articolul 30 din Legea nr. 312 din 28 iunie 2004 privind

Statutul B%ncii Na!ionale a României, publicat% în Monitorul
Oficial nr. 582 din 30 iunie 2004, alineatul (1), litera a) se
modific% &i va avea urm%torul cuprins:

„a) aur de!inut în tezaur exclusiv &i în integralitate la Banca
Na!ional% a României”.

(2) În termen de maximum 180 de zile de la publicarea în
Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Banca Na!ional%
a României va repatria în integralitate aurul depozitat în afara
României.

(3) Nerespectarea dispozi!iilor alineatului (2) constituie fapt%
penal% &i se pedepse&te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani &i
interzicerea unor drepturi.

Articolul 20
(1) Începând cu data intr%rii în vigoare a prezentei legi,

contractele încheiate de statul român sunt publice &i se public%
pe site-ul institu!iei contractante &i în Monitorul Oficial, Partea
a IV-a.

(2) În termen de cel mult 5 zile de la data adopt%rii prezentei
legi, toate contractele încheiate de statul român pân% la aceast%
dat% se vor publica pe site-ul institu!iei contractante &i în
Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 21
(1) Omisiunea func!ionarului de a pune în executare

contractele de concesiune sau de privatizare potrivit clauzelor
acestora sau, dup% caz, omisiunea de a promova ac!iunile în
executarea acestora s%vâr&it% cu inten!ie se pedepse&te cu
închisoare de la 10 la 20 de ani &i interzicerea unor drepturi.

(2) Omisiunea func!ionarului de a pune în executare
contractele de concesiune sau de privatizare potrivit clauzelor
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acestora sau, dup% caz, omisiunea de a promova ac!iunile în
executarea acestora s%vâr&it% din culp% se pedepse&te cu
închisoare de la 5 la 10 ani &i interzicerea unor drepturi.

Articolul 22
(1) Începând cu data intr%rii în vigoare a prezentei legi este

interzis% comercializarea pe teritoriul României a oric%ror
produse de calitate inferioar% celor comercializate sub aceea&i
marc% în !ara de origine.

(2) Este interzis% comercializarea sub aceea&i marc% de
m%rfuri cu calit%!i diferite.

(3) Înc%lcarea prezentei norme legale constituie o practic%
comercial% în&el%toare în sensul prev%zut de articolul 7
alineatul (2) din Legea nr. 363 din 21 decembrie 2007 &i atrage
sanc!ionarea comerciantului cu o amend% cuprins% între
10.000.000 euro &i 50.000.000 euro, în func!ie de gravitatea
faptei.

Capitolul IV — M%suri în domeniul siguran$ei &i ap%r%rii
na$ionale pentru protejarea interesului superior &i suveran
al poporului &i cet%$eanului român

Articolul 23
Legea nr. 51 din 29 iulie 1991 privind securitatea na!ional% a

României, republicat%, publicat% în Monitorul Oficial nr. 190 din
18 martie 2014, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare,
se modific% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 29, alineatele (1) &i (2) se modific% &i vor avea
urm%torul cuprins:

„(1) Serviciile de informa!ii, contrainforma!ii, paz%,
telecomunica!ii speciale &i cele asimilate acestora se
organizeaz% exclusiv în sistem civil, angaja!ii acestora devenind
prin asimilare func!ionari publici cu statut special, având dreptul
de a se organiza în sindicate &i de a fi cerceta!i de parchetele
civile corespunz%toare.

(2) Statutul acestora se reglementeaz% prin lege organic%.”
(2) La articolul 29, dup% alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (4), cu urm%torul cuprins:
„Personalul Serviciului Român de Informa!ii, Serviciului de

Informa!ii Externe, Serviciului de Telecomunica!ii Speciale &i al
Serviciului de Protec!ie &i Paz% care la data pension%rii a avut
statut de cadru militar permanent pentru o perioad% de 15 ani
sau mai mare î&i p%streaz% drepturile pân% la momentul încet%rii
func!iei, în orice mod.”

(3) Dup% articolul 33 se introduc dou% noi articole, art. 331 &i
art. 332, cu urm%torul cuprins:

„331 (1) Participarea în orice fel a serviciilor de informa!ii,
contrainforma!ii &i a celor asimilate acestora în efectuarea
oric%ror acte de procedur% judiciar% este interzis%.

(2) Influen!area în orice mod a procurorului sau a
judec%torului învestit cu efectuarea unei cercet%ri de c%tre orice
persoan%, inclusiv de c%tre angaja!i sau colaboratori din cadrul
serviciilor de informa!ii, contrainforma!ii &i al celor asimilate
acestora, constituie infrac!iune &i se pedepse&te cu închisoare
de la 10 la 20 ani &i interzicerea unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepse&te.
(4) Nedenun!area interven!iei prev%zute la alin. (1) constituie

fapt% penal% &i se pedepse&te cu aceea&i pedeaps% prev%zut%
la alin. (2).

332 (1) Participarea în orice fel a serviciilor de informa!ii,
contrainforma!ii &i a celor asimilate acestora în efectuarea
oric%ror activit%!i cu caracter politic, economic &i mediatic este
interzis%.

(2) Sunt interzise de!inerea de societ%!i comerciale direct sau
indirect, prin personal propriu sau persoane interpuse, precum
&i desf%&urarea de activit%!i comerciale pe teritoriul României
sau în str%in%tate de c%tre serviciile de informa!ii,
contrainforma!ii &i cele asimilate acestora.

(3) Serviciile de informa!ii, contrainforma!ii &i cele asimilate
acestora nu pot utiliza alte fonduri în afara celor prev%zute în
Legea bugetului de stat.

(4) Orice câ&tiguri ob!inute de serviciile de informa!ii,
contrainforma!ii &i cele asimilate acestora în contextul
desf%&ur%rii activit%!ilor specifice vor fi v%rsate la bugetul statului.

(5) Este interzis% înfiin!area, finan!area, conducerea sau
coordonarea prin personal propriu sau persoane interpuse a
organiza!iilor nonguvernamentale de c%tre serviciile de
informa!ii, contrainforma!ii &i de cele asimilate acestora.

(6) Înc%lcarea dispozi!iilor prev%zute la alin. (1)—(5)
constituie fapt% penal% &i se pedepse&te cu închisoare de la
10 la 20 ani &i interzicerea unor drepturi.

(7) Tentativa se pedepse&te.
(8) Nedenun!area faptelor prev%zute la alin. (1)—(5)

constituie fapt% penal% &i se pedepse&te cu aceea&i pedeaps%
prev%zut% la alin. (6).”

Articolul 24
Legea nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea &i

func!ionarea Serviciului Român de Informa!ii, publicat% în
Monitorul Oficial nr. 33 din 3 martie 1992, cu modific%rile
ulterioare, se modific% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„solicitarea &i ob!inerea de obiecte, înscrisuri sau rela!ii
oficiale de la autorit%!i sau institu!ii publice”.

(2) La articolul 9 alineatul (1), litera e) se abrog%.
(3) La articolul 10, alineatul (1) se modific% &i va avea

urm%torul cuprins:
„În situa!iile care constituie amenin!%ri la adresa securit%!ii

na!ionale, Serviciul Român de Informa!ii, prin cadre desemnate
în acest scop, desf%&oar% activit%!i specifice culegerii de
informa!ii, efectuate potrivit procedurii prev%zute în Legea
nr. 51/1991, cu modific%rile ulterioare, care se aplic% în mod
corespunz%tor.”

(4) La articolul 27, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Personalul Serviciului Român de Informa!ii se compune din
salaria!i civili care îndeplinesc atribu!ii operative &i
administrative.”

(5) La articolul 27, alineatul (3) se abrog%.
(6) La articolul 29, alineatul (1) se abrog%.
(7) Articolul 30 se abrog%.
(8) Articolul 42 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„(1) Cl%dirile, mijloacele de transport, aparatura tehnic% &i

celelalte mijloace materiale pentru func!ionarii Serviciului Român
de Informa!ii se asigur% de Guvern.

(2) Fondurile b%ne&ti necesare desf%&ur%rii activit%!ii
Serviciului Român de Informa!ii sunt prev%zute în cadrul
bugetului de stat, aprobat de Parlament.

(3) Serviciul Român de Informa!ii are parc propriu de
mijloace de transport pentru aparatul central &i unit%!ile din
subordine, care se stabile&te prin tabelele de înzestrare ale
unit%!ilor aprobate de director.”

Articolul 25
Legea nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea &i

func!ionarea Serviciului de Informa!ii Externe, republicat%,
publicat% în Monitorul Oficial nr. 511 din 18 octombrie 2000,
cu modific%rile ulterioare, se modific% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 9, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Serviciul de Informa!ii Externe î&i desf%&oar% activitatea în
conformitate cu Constitu!ia României, cu legile !%rii &i cu
hot%rârile Consiliului Suprem de Ap%rare a "%rii.”
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(2) La articolul 10, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Serviciul de Informa!ii Externe este autorizat ca, în condi!iile
legii, s% foloseasc% metode, s% creeze &i s% de!in% mijloace
adecvate pentru ob!inerea, verificarea, evaluarea, valorificarea
&i stocarea datelor &i a informa!iilor referitoare la siguran!a
na!ional%.”

(3) Articolul 11 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„Serviciul de Informa!ii Externe are dreptul, în condi!iile

prev%zute de lege, s% solicite &i s% ob!in% de la autorit%!ile
publice române date sau documente necesare îndeplinirii
atribu!iilor sale.”

(4) Articolul 13 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„Personalul Serviciului de Informa!ii Externe se compune din

salaria!i civili.”
(5) Articolul 14 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„Cadrele militare în rezerv% sau în retragere din cadrul

Serviciului de Informa!ii Externe au toate drepturile &i îndatoririle
prev%zute de actele normative aplicabile armatei române,
precum &i de reglement%rile specifice acestui serviciu.”

(6) La articolul 21, alineatul (11) se abrog%.
Articolul 26
Legea nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea &i

func!ionarea Serviciului de Telecomunica!ii Speciale, publicat%
în Monitorul Oficial nr. 169 din 30 iulie 1996, se modific% dup%
cum urmeaz%:

(1) La articolul 11 alineatul (1), litera m) se modific% &i va
avea urm%torul cuprins:

„desf%&oar% alte activit%!i necesare, cum sunt: cercetare &i
proiectare tehnologic% &i în informatic%, activit%!i de personal &i
înv%!%mânt, de transport, de asisten!% medical% &i recuperatorie
&i activit%!i social-culturale &i sportive pentru personalul propriu,
conform reglement%rilor legale.”

(2) La articolul 12, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Personalul Serviciului de Telecomunica!ii Speciale este
format din salaria!i civili.”

(3) La articolul 12, alineatul (2) se abrog%.
(4) Articolul 14 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„Serviciul de Telecomunica!ii Speciale organizeaz% un sistem

propriu de instruire &i de perfec!ionare a preg%tirii salaria!ilor
civili, iar pe baz% de protocol, prin institu!iile de specialitate
apar!inând structurilor sistemului na!ional de ap%rare,
înv%!%mântului universitar &i, dup% caz, în cadrul unor servicii &i
firme de specialitate din !ar% sau din str%in%tate.”

Articolul 27
Legea nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea &i

func!ionarea Serviciului de Protec!ie &i Paz%, publicat% în
Monitorul Oficial nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modific%rile
&i complet%rile ulterioare, se modific% dup% cum urmeaz%:

(1) La articolul 1, alineatul (2) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Serviciul de Protec!ie &i Paz% este parte component% a
sistemului na!ional de ap%rare.”

(2) Articolul 13 se abrog%.
(3) La articolul 14, literele d) &i e) se abrog%.
(4) La articolul 15, alineatul (1) se modific% &i va avea

urm%torul cuprins:
„Personalul Serviciului de Protec!ie &i Paz% se compune din

salaria!i civili.”

(5) La articolul 15, alineatul (3) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Personalul civil care îndepline&te atribu!ii specifice pentru
realizarea activit%!ilor operative se încadreaz% în grupele I &i a II-a
de munc%.”

(6) La articolul 16, alineatele (1) &i (3) se abrog%.
(7) La articolul 19, alineatul (1) se modific% &i va avea

urm%torul cuprins:
„Cadrele civile din Serviciul de Protec!ie &i Paz% provin din

rândurile absolven!ilor institu!iilor militare de înv%!%mânt. În cazul
unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care
institu!iile militare de înv%!%mânt nu asigur% formarea
speciali&tilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane
preg%tite de institu!iile civile de înv%!%mânt &i care îndeplinesc
condi!iile legale.”

(8) La articolul 29, alineatul (1) se modific% &i va avea
urm%torul cuprins:

„Personalul civil din Serviciul de Protec!ie &i Paz% are
obliga!ia de a p%stra secretul de stat &i secretul de serviciu, în
condi!iile legii.”

Articolul 28
(1) Se instituie Garda Na!ional% în baza principiului ap%r%rii

întregului teritoriu na!ional de c%tre întregul popor pe baz% de
voluntariat.

(2) Legea nr. 45 din 1 iulie 1994 — Legea ap%r%rii na!ionale
a României, publicat% în Monitorul Oficial nr. 172 din 7 iulie
1994, cu complet%rile &i modific%rile ulterioare, se modific% &i se
completeaz% dup% cum urmeaz%:

a) Articolul 10 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„For!ele destinate ap%r%rii se compun din for!ele armate,

garda na!ional% &i for!ele de protec!ie.”
b) Articolul 11 se modific% &i va avea urm%torul cuprins:
„For!ele armate cuprind armata, garda na!ional%, mari unit%!i

&i unit%!i din subordinea Ministerului Internelor &i Reformei
Administrative, cele ale serviciilor de informa!ii ale statului &i alte
forma!iuni de ap%rare organizate potrivit legii.”

c) Dup% articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121,
cu urm%torul cuprins:

„(1) Garda Na!ional% este parte a sistemului na!ional de
ap%rare &i este subordonat% direct Parlamentului ca
reprezentant al voin!ei poporului pentru garantarea suveranit%!ii,
a independen!ei, a unit%!ii statului, a integrit%!ii teritoriale a !%rii
&i a democra!iei constitu!ionale.

(2) Voluntar în Garda Na!ional% poate fi orice cet%!ean român
cu vârsta de peste 18 ani.

(3) Organizarea, func!ionarea &i finan!area G%rzii Na!ionale,
precum &i regimul de instruc!ie &i al de!inerii armelor de c%tre
membrii G%rzii Na!ionale se vor stabili prin lege organic%.”

Articolul 29
Începând cu data intr%rii în vigoare a prezentei legi

echipamentele militare se achizi!ioneaz% numai de la
produc%torul acestora &i numai în condi!iile O.U.G. nr. 189/2002
privind opera!iunile compensatorii referitoare la contractele de
achizi!ii pentru nevoi de ap%rare, ordine public% &i siguran!%
na!ional%, publicat% în Monitorul Oficial nr. 942 din 23 decembrie
2002.

Capitolul V — Dispozi$ii finale &i tranzitorii
Articolul 30
Prezenta lege intr% în vigoare la 3 zile de la data public%rii în

Monitorul Oficial al României, orice dispozi!ie contrar% fiind
abrogat% de la aceast% dat%.
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A V I Z
referitor la ini$iativa legislativ% a cet%$enilor intitulat% „Legea suveranit%$ii — 

Legea pentru protejarea interesului superior &i suveran al poporului &i al cet%$eanului român”

Analizând ini$iativa legislativ% a cet%$enilor intitulat% „Legea suveranit%$ii — Legea pentru protejarea interesului
superior &i suveran al poporului &i al cet%$eanului român”, formulat% de un comitet de ini!iativ% în baza prevederilor Legii
nr. 189/1999 privind exercitarea ini!iativei legislative de c%tre cet%!eni, republicat%, cu modific%rile ulterioare, &i transmis% de
împuternicitul comitetului de ini!iativ%, cu Adresa înregistrat% la Consiliul Legislativ cu nr. R2111 din 26.08.2021 &i înregistrat% la
Consiliul Legislativ cu nr. D751 din 26.08.2021,

C O N S I L I U L  L E G I S L A T I V ,
în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicat%, &i al art. 46 alin. (2) din Regulamentul de organizare &i

func!ionare a Consiliului Legislativ, precum &i al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicat%, cu modific%rile ulterioare,

avizeaz% favorabil ini$iativa legislativ%, cu urm%toarele observa!ii &i propuneri:
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1. Prezenta ini!iativ% legislativ% a cet%!enilor are ca obiect de
reglementare modificarea &i completarea mai multor acte
normative. De asemenea, proiectul cuprinde &i norme de sine
st%t%toare.

Potrivit Expunerii de motive, ini!iativa legislativ% are ca „unic
obiect de reglementare restaurarea suveranit"!ii #i a st"rii de
drept, astfel cum sunt acestea prev"zute de articolul 1 din
Constitu!ia României. Unicitatea reglement"rii în materia
suveranit"!ii na!ionale este concretizat" prin modific"ri ale unor
reglement"ri în materii conexe, indispensabile realiz"rii scopului
urm"rit”.

2. Prin obiectul s%u de reglementare ini!iativa legislativ% se
încadreaz% în categoria legilor organice, fiind incidente
prevederile art. 73 alin. (3) lit. a) &i h), art. 117 alin. (3) &i ale
art. 118 alin. (2) din Constitu!ia României, republicat%. În
aplicarea dispozi!iilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamental%,
prima Camer% sesizat% este Senatul pentru prevederile
circumscrise domeniilor prev%zute la art. 73 alin. (3) lit. a) &i h)
&i Camera Deputa!ilor pentru dispozi!iile circumscrise domeniilor
prev%zute la art. 117 alin. (3) &i art. 118 alin. (2) din Constitu!ia
României.

Fa$% de cele de mai sus, devin incidente prevederile
art. 75 alin. (4) &i (5) din Legea fundamental%, referitoare la
întoarcerea legii.

3. Men!ion%m c%, prin avizul pe care îl emite, Consiliul
Legislativ nu se poate pronun!a asupra oportunit%!ii solu!iilor
legislative preconizate.

4. Semnal%m c% o ini!iativ% legislativ% a cet%!enilor, formulat%
de un comitet de ini!iativ% în baza prevederilor Legii nr. 189/1999
privind exercitarea ini!iativei legislative de c%tre cet%!eni,
republicat%, cu modific%rile ulterioare, având con!inut similar, a
fost transmis% de împuternicitul comitetului de ini!iativ%, cu
Adresa înregistrat% la Consiliul Legislativ cu nr. R369 din
4.06.2021 &i înregistrat% cu nr. D475 din 4.06.2021. Pentru
respectiva ini!iativ% legislativ% a cet%!enilor a fost emis% Nota de
restituire nr. A173 din 11.06.2021.

5. Ca observa!ii de ordin general, analizând con!inutul
normativ al proiectului, se observ% c% acesta con!ine atât
dispozi!ii de sine st%t%toare, cât &i dispozi!ii de modificare &i
completare a mai multor acte normative. Astfel, este de analizat
dac% prin includerea în acela&i act normativ a unor dispozi!ii din
domenii diferite, f%r% leg%tur% între ele, sunt respectate normele
de tehnic% legislativ% referitoare la unicitatea reglement%rii în
materie, ca regul% de sistematizare a legisla!iei. Men!ion%m c%,
potrivit art. 14 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, republicat%, cu
modific%rile &i complet%rile ulterioare, „Un act normativ poate

cuprinde reglement"ri #i din alte materii conexe numai în
m!sura în care sunt indispensabile realiz!rii scopului
urm!rit prin acest act”. Totodat%, observ%m c% solu!iile
legislative cuprinse în prezenta propunere au fost formulate f%r%
a se !ine seama de limbajul juridic consacrat actelor normative,
fiind ignorate prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 24/2000,
republicat%, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare.

În ceea ce prive&te citarea actelor normative ce se dore&te a
fi amendate, aceasta trebuie s% se realizeze prin precizarea
categoriei juridice, a num%rului &i anului adopt%rii, a titlului &i a
evenimentelor legislative suferite dup% adoptare. Spre exemplu:
se va scrie „Legea nr. 17/2001”, &i nu „Legea nr. 17 din
22 februarie 2001”. În cazul men!ion%rii actelor interna!ionale se
vor indica &i actele interne prin care acestea au fost
aprobate/ratificate. De asemenea, citarea anumitor articole &i
subdiviziuni ale acestora se va face dup% urm%torul model: „art. ...
alin. (...) lit. ...)”.

Totodat%, fiind vorba de un act normativ modificator, pentru
respectarea dispozi!iilor art. 45 alin. (3) prima tez% &i alin. (4) din
Legea nr. 24/2000, republicat%, cu modific%rile &i complet%rile
ulterioare, marcarea articolelor se va face cu cifre romane, dup%
modelul: „Art. I, art. II”.

De asemenea, pentru coeren!a reglement%rii, propunem ca
elementele structurale modificatoare s% fie grupate într-un
singur capitol &i nu s% fie intercalate printre celelalte articole.

Totodat%, prezentarea interven!iilor legislative se va face în
ordinea cresc%toare a anilor adopt%rii actelor normative supuse
amend%rii, începând cu legile.

În cazul în care se dore&te abrogarea anumitor acte
normative, respectivele prevederi trebuie plasate în finalul
ini!iativei legislative cet%!ene&ti, pentru a corespunde cu
prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicat%, cu
modific%rile &i complet%rile ulterioare.

6. Referitor la titlu, semnal%m c% acesta nu este în acord cu
dispozi!iile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicat%,
cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, potrivit c%rora titlul
actului normativ cuprinde obiectul reglement%rii exprimat
sintetic.

În conformitate cu art. 2 alin. (1) din Constitu$ie,
„Suveranitatea na!ional" apar!ine poporului român, care o
exercit" prin organele sale reprezentative, constituite prin
alegeri libere, periodice #i corecte, precum #i prin referendum”.
Or, prin proiect se propun &i solu!ii legislative care nu se
circumscriu no!iunii de suveranitate na!ional%.

Recomand%m, a&adar, reformularea titlului proiectului în
acord cu cerin!ele impuse de normele de tehnic% legislativ%.



7. La al patrulea paragraf al preambulului, pentru
corectitudinea titlului Rezolu!iei Parlamentului European
invocate, sintagma final% „din statele membre, printre care #i
România” trebuie eliminat%.

La al cincilea paragraf, potrivit uzan!ei normative, sintagma
„ratificate prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001” trebuie redat%
sub forma „ratificate prin Legea nr. 17/2001”.

La al optulea paragraf este necesar ca formularea ini!ial%
„având în vedere în vedere” s% fie redat% corect, respectiv
„având în vedere”.

8. Potrivit uzan!ei normative, formularea interven!iilor
legislative preconizate se va realiza dup% urm%torul model:

„Art. ... — Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003,
publicat% în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51
din 29 ianuarie 2003, cu modific%rile &i complet%rile
ulterioare, se completeaz% dup% cum urmeaz%:

1. La articolul 4, dup% alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alin. (2), cu urm%torul cuprins:

„(2) ....................................................................................”.
2. Dup% articolul 361 se introduce un nou articol, art. 362, cu

urm%torul cuprins:
„Art. 362. — ......................................................................”.
Se remarc% faptul c% în partea introductiv%/dispozitiv% a

elementului structural modificator trebuie citat corect titlul actului
amendat, trebuie scris% titulatura întreag% a editorialului în care
a fost publicat/republicat actul modificat/completat, interven!iile
legislative suferite de respectivul act normativ, iar natura
interven!iilor legislative propuse trebuie s% corespund% cu cea
prezentat% în p%r!ile dispozitive ale punctelor subsecvente, iar
textele modificate/nou-introduse trebuie identificate în mod
corespunz%tor.

Totodat%, potrivit uzan!ei normative, p%r!ile prin care se
dispun interven!ii legislative de modificare/completare/abrogare
trebuie marcate cu cifre arabe, &i nu cu litere mici, f%r% s% fie
încadrate între paranteze.

În cazul actelor normative în care alineatele articolelor nu
sunt marcate prin cifre încadrate între paranteze, redactarea
p%r!ilor dispozitive, precum &i a textelor modificate/nou-introduse
va !ine seama de acest aspect.

Pentru precizie normativ%, în locul sintagmelor de genul
„legisla!iei na!ionale” trebuie precizate actele normative
incidente.

9. La art. 1, norma este superflu% în raport cu prevederile
art. 53 din Constitu$ie, care reglementeaz% posibilitatea
restrângerii exerci!iului unor drepturi sau al unor libert%!i, precum
&i condi!iile în care se pot dispune astfel de restrângeri. Mai mult,
norma propus% la art. 1 este lacunar% în raport cu textul
constitu!ional men!ionat, astfel încât nu se justific% includerea
acesteia în proiect.

Fa!% de considerentele expuse, recomand%m eliminarea din
proiect a articolului în discu!ie &i renumerotarea articolelor
subsecvente.

10. La art. 2 semnal%m c% textul propus pentru art. 4 din
Ordonan!a de urgen!% a Guvernului nr. 1/1999, aprobat% cu
modific%ri &i complet%ri prin Legea nr. 453/2004, cu modific%rile
&i complet%rile ulterioare, instituie, par!ial, un paralelism cu
dispozi!iile art. 32 din acela&i act normativ. Astfel, dreptul la via!%
&i accesul liber la justi!ie sunt prev%zute &i de art. 32 ca fiind
exceptate de la posibilitatea restrângerii. Întrucât prin art. 2 din
proiect se dore&te extinderea sferei drepturilor exceptate de la

posibilitatea restrângerii, pentru evitarea paralelismelor &i
asigurarea unei mai bune sistematiz%ri a proiectului,
recomand%m ca aceast% solu!ie legislativ% s% se concretizeze
într-o interven!ie de modificare &i completare a art. 32 din actul
de baz%, &i nu a art. 4.

Distinct de cele men!ionate, f%r% a ne pronun!a asupra
oportunit%!ii solu!iilor legislative preconizate, este de analizat
dac% prin instituirea unui num%r mare de excep!ii nu s-ar afecta
semnificativ regimul st%rii de asediu &i regimul st%rii de urgen!%,
cu riscul lipsirii de eficien!% a m%surilor de prevenire sau
înl%turare a pericolului care ar impune instituirea uneia dintre
cele dou% st%ri.

11. La art. 3 semnal%m c% prin abrogarea Legii nr. 55/2020
privind unele m%suri pentru prevenirea &i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modific%rile &i complet%rile
ulterioare, s-ar crea un vid legislativ în domeniul reglementat de
aceasta, cu consecin!a afect%rii dreptului la ocrotirea s%n%t%!ii
consacrat de art. 34 din Constitu$ie. Propunem, de aceea,
eliminarea actualului art. 5 din cuprinsul proiectului &i
renumerotarea articolelor subsecvente.

12. La art. 4 alin. (1), referitor la norma preconizat% pentru
art. 4 alin. (2), semnal%m c%, potrivit art. I pct. 52 din Ordonan!a
de urgen!% a Guvernului nr. 8/2018 privind reglementarea unor
m%suri în domeniul s%n%t%!ii, cu modific%rile &i complet%rile
ulterioare, „în cuprinsul legii1, sintagma «dispozitive medicale» se
înlocuie#te cu sintagma «dispozitive medicale, tehnologii "i
dispozitive asistive»”, fiind necesar% reformularea
corespunz%toare a normei. Formul%m prezenta observa!ie pentru
toate situa!iile similare din proiect.

Totodat%, este necesar% corelarea solu!iei legislative potrivit
c%reia m%surile se aplic% doar cet%!enilor români cu textul de
lege lata al art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul s%n%t%!ii, republicat%, cu modific%rile &i complet%rile
ulterioare, potrivit c%ruia „(1) Sunt asigura!i, potrivit prezentei
legi: a) to!i cet"!enii români cu domiciliul sau re#edin!a în !ar";
b) cet!#enii str!ini "i apatrizii care au solicitat #i au ob!inut
prelungirea dreptului de #edere temporar" ori au domiciliul în
România; c) cet!#enii statelor membre ale UE, SEE "i
Confedera#iei Elve#iene care nu de!in o asigurare încheiat" pe
teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul
României, care au solicitat #i au ob!inut dreptul de reziden!" în
România, pentru o perioad" de peste 3 luni; d) persoanele din
statele membre ale UE, SEE "i Confedera#iei Elve#iene care
îndeplinesc condi!iile de lucr"tor frontalier, #i anume desf"#oar"
o activitate salariat" sau independent" în România #i care
rezid" în alt stat membru în care se întoarce de regul" zilnic ori
cel pu!in o dat" pe s"pt"mân"; e) pensionarii din sistemul
public de pensii care nu mai au domiciliul în România #i care î#i
stabilesc re#edin!a pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui
stat apar!inând SEE sau al Confedera!iei Elve!iene, respectiv
domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplic" un acord
bilateral de securitate social" cu prevederi pentru asigurarea de
boal"-maternitate”.

La alin. (2) recomand%m reconsiderarea solu!iei legislative
propuse, de vreme ce, potrivit prevederilor art. 230 alin. (2) lit. d)
&i l) din Legea nr. 95/2006, republicat%, cu modific%rile &i
complet%rile ulterioare, „(2) Asigura!ii au urm"toarele drepturi:
(...) d) s" beneficieze de pachetul de servicii de baz" în mod
nediscriminatoriu, în condi!iile legii; (...) l) s" beneficieze de
dispozitive medicale, tehnologii #i dispozitive asistive;”.
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13. La art. 5, în ceea ce prive&te norma preconizat% la pct. 1
pentru art. 7041 alin. (1), semnal%m c% sintagma „nu ofer"
garan!ii #i remedii dovedit viabile împotriva efectelor adverse”,
prin gradul mare de generalitate, este improprie stilului normativ.

Cu privire la textul preconizat la pct. 2 pentru art. 811 alin. (1),
semnal%m c%, de&i norma nu mai vizeaz% publicitatea pentru
medicamente destinat% publicului larg, r%mân în vigoare o serie
de texte ale actului normativ de baz% care se refer% în
continuare la acest gen de publicitate. Avem în vedere: partea
introductiv% a alin. (1) al art. 815, art. 815 alin. (2), partea
introductiv% a art. 816 &i art. 823 alin. (1) lit. a). Pe cale de
consecin!%, suger%m corelarea solu!iilor legislative propuse cu
restul normelor r%mase în vigoare.

14. La art. 6, cu privire la propunerea de modificare a art. 9
alin. (1), respectiv de completare a art. 28 cu un nou alineat,
alin. (5), în cadrul Legii nr. 272/2004 privind protec!ia &i
promovarea drepturilor copilului, republicat%, cu modific%rile &i
complet%rile ulterioare, semnal%m c% sintagmele „identitatea
sexual" biologic"”, respectiv „reasignarea de gen” sunt
insuficient de clare, ceea ce afecteaz% predictibilitatea normelor,
deoarece nu sunt definite în corpul legii.

15. La art. 7, referitor la norma preconizat% pentru art. 64
alin. (3), pentru unitate terminologic% cu textul de lege lata al
aceluia&i articol, este necesar% înlocuirea sintagmei „integritatea
individual" fizic" sau mental" a persoanei” cu sintagma
„integritatea fizic! sau psihic! a persoanei”.

La alin. (4) semnal%m c% norma este insuficient de clar%,
deoarece nu este definit% sintagma „intruziune sau form" de
interven!ie asupra conexiunilor neuronale”.

16. La art. 9, referitor la interven!iile legislative asupra
Codului penal, semnal%m urm%toarele:

16.1. La partea introductiv%, expresia „Legea nr. 286 din
17 iulie 2009” trebuie redat% sub forma „Legea nr. 286/2009”.

16.2. Partea dispozitiv% a pct. 1 trebuie reformulat% astfel:
„1. Dup% articolul 195 se introduce un nou articol, art. 1951,

cu urm%torul cuprins:”
În continuare se va reda articolul propus, inclusiv cu

denumirea marginal% a acestuia.
16.3. În textul propus pentru art. 1951 alin. (1), în ceea ce

prive&te fapta care constituie infrac!iune, semnal%m c% referirea
la „perturbarea integrit"!ii fizice sau mentale a unei persoane”
nu întrune&te criteriile de claritate &i previzibilitate specifice unei
norme de incriminare. Men!ion%m c%, potrivit defini!iei no!iunii
de „perturbare”, aceasta ar putea fi utilizat% în sensul de
„împiedicare sau modificare a func!ion"rii normale a unui
organism”, îns% termenul nu poate fi folosit în leg%tur% cu
no!iunea de „integritate fizic% sau mental% a unei persoane”.
Sunt necesare, de aceea, reanalizarea &i reformularea
denumirii marginale, precum &i a alin. (1), conform inten!iei de
reglementare.

Pe de alt% parte, pentru un plus de rigoare, precum &i pentru
corelare între denumirea infrac!iunii &i norma de incriminare, în
finalul denumirii marginale trebuie introdus% expresia „a unei
persoane”, iar în cuprinsul alin. (1), expresia „integrit"!ii
individuale fizice sau mentale a unei persoane” trebuie înlocuit%
cu sintagma „integrit"!ii fizice sau mentale a unei persoane”.

16.4. În textul propus pentru art. 1951 alin. (2) semnal%m c%
din redactarea propus% rezult% c% ar intra sub inciden!a
incrimin%rii &i acele situa!ii în care s-ar impune, din motive
medicale, interven!ia asupra creierului unei persoane care nu
î&i poate exprima consim!%mântul scris, expres, informat &i liber,
cum ar fi situa!ia unei persoane care a suferit un traumatism
cranian. Pentru evitarea unei astfel de incrimin%ri excesive,

precum &i pentru corelare cu dispozi!iile art. 64 din Codul civil,
astfel cum sunt propuse la art. 7 din proiect, apreciem c% textul
ar trebui s% prevad%, în anumite situa!ii expres reglementate,
posibilitatea exprim%rii consim!%mântului de c%tre reprezentantul
legal al persoanei.

16.5. La pct. 2, referitor la norma propus% pentru art. 197
alin. (3), pentru asigurarea unei reglement%ri complete, este de
analizat dac% textul nu ar trebui s% stabileasc% drept subiect
activ al infrac!iunii, similar incrimin%rii de la alin. (1), p%rin!ii sau
„orice persoan" în grija c"reia se afl" minorul”.

16.6. La pct. 3 semnal%m c% incriminarea propus% nu are în
vedere faptul c%, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura
adop!iei, republicat%, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare,
în procedura adop!iei interna!ionale sunt implicate &i organiza!ii
acreditate în alte state &i autorizate de Agen!ia Na!ional% pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilit%!i, Copii &i Adop!ii, potrivit
metodologiei aprobate prin hot%râre a Guvernului, în temeiul art. 64
alin. (3) din Legea nr. 273/2004.

Având în vedere c% în Expunerea de motive se precizeaz%
c% incriminarea vizeaz% situa!iile în care adop!ia de copii este
„v"zut" de diferite persoane fizice #i juridice ca un veritabil act
de comer!”, este de analizat dac% scopul reglement%rii nu ar
putea fi atins prin incriminarea exercit%rii f%r% drept a unor
activit%!i indicate în mod expres, în leg%tur% cu adop!ia.

În acest context, semnal%m &i faptul c% expresia „stimularea
adop!iilor” nu este suficient de clar% &i trebuie, de asemenea,
reformulat%, în func!ie de inten!ia de reglementare.

16.7. La pct. 4, referitor la norma propus% pentru art. 221
alin. (4), preciz%m c% din defini!ia no!iunii de „pornografie”,
prev%zut% la art. 2 din Legea nr. 196/2003 privind prevenirea &i
combaterea pornografiei, precum &i din defini!iile no!iunilor de
„materiale pornografice cu minori” &i „spectacol pornografic”,
prev%zute la art. 374 alin. (4) &i (41) din Codul penal, rezult% c%
de esen!a acestora este prezentarea unui comportament sexual
explicit. Din acest punct de vedere, în sfera no!iunii de „materiale
cu caracter pornografic”, utilizat% în norma propus%, sunt incluse
&i materialele „cu con!inut care descrie explicit sexualitatea”, la
care textul face, de asemenea, referire.

Este necesar%, de aceea, reformularea normei propuse
pentru art. 221 alin. (4), în func!ie de inten!ia de reglementare,
astfel încât din redactare s% rezulte cu claritate care anume
materiale, distincte de materialele cu caracter pornografic, sunt
avute în vedere.

16.8. La pct. 5, referitor la norma propus% pentru art. 221
alin. (5), semnal%m c% referirea la „reasignarea de gen” nu este
suficient de clar%. Se impune, de aceea, reformularea sintagmei
respective, !inându-se seama de exigen!ele stilului normativ,
astfel cum sunt prev%zute la art. 36 din Legea nr. 24/2000,
republicat%, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare.

16.9. La pct. 7 semnal%m c% norma propus% pentru art. 297
alin. (1), referitoare la incriminarea abuzului în serviciu, nu
corespunde tuturor exigen!elor re!inute de Curtea
Constitu!ional% în jurispruden!a referitoare la aceast%
infrac!iune.

În acest sens, astfel cum a precizat instan!a de contencios
constitu!ional în Decizia nr. 466/2019, pentru implementarea
Deciziei Cur!ii Constitu!ionale nr. 405/2015, este necesar ca
legiuitorul „s" reglementeze, din perspectiva principiului «ultima
ratio» în materie penal", gradul de intensitate, de gravitate a
atingerii aduse valorii sociale ocrotite care s" justifice sanc!iunea
penal"”. Prin urmare, nu este suficient ca norma s% stabileasc%
faptul c% neîndeplinirea sau defectuozitatea îndeplinirii unui act
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este raportat% la atribu!ii de serviciu prev%zute într-un act
normativ cu putere de lege, astfel cum se propune în proiect.

Pe de alt% parte, în ceea ce prive&te stabilirea condi!iei
privind s%vâr&irea faptei „în scopul ob!inerii unui folos
necuvenit”, semnal%m c%, în Decizia nr. 650/2018, Curtea
Constitu!ional% a re!inut, cu privire la o solu!ie legislativ%
similar%, c%, „stabilind o cerin!" esen!ial" pentru existen!a
abuzului în serviciu, circumscris unui scop avut în vedere de
autorul acestuia, respectiv de aproprierea unor foloase
necuvenite, legiuitorul mut" centrul de greutate al infrac!iunii de
la protejarea unit"!ilor publice la verificarea folosului realizat de
c"tre autor. Prin urmare, Curtea constat" c", potrivit textului
criticat, dac" subiectul activ al infrac!iunii nu realizeaz" vreun
folos din fapta sa, dar a v"t"mat drepturi/interese legitime ale
persoanelor [retroced"ri de terenuri cu înc"lcarea legii în
considerarea func!iei de!inute], acesta nu s"vâr#e#te infrac!iunea
de abuz în serviciu.

Curtea re!ine c" introducerea unei asemenea cerin!e
esen!iale printre condi!iile de tipicitate ale infrac!iunii duce, în
sine, la restrângerea sferei sale de aplicare, cu grave consecin!e
asupra drepturilor #i libert"!ilor fundamentale. De multe ori
repara!ia civil" nu este îndeajuns #i de aceea se impune #i o
protec!ie penal" corespunz"toare în ipoteza lez"rii acestora.
Prin urmare, având în vedere modul de formulare a textului,
acesta creeaz" premisele necesare înc"lc"rii unor drepturi #i
libert"!i fundamentale care se afl" în rela!ie direct" cu atribu!iile
de serviciu îndeplinite de func!ionarul public, subiect activ al
infrac!iunii, ceea ce, prin amploarea sa, reprezint" o amenin!are
la adresa statului de drept. În aceste condi!ii, Curtea constat" #i
înc"lcarea prin textul criticat a prevederilor art. 1 alin. (3) din
Constitu!ie.” (paragrafele 623 &i 624)

Sunt necesare, de aceea, reanalizarea normei propuse
pentru art. 297 alin. (1) &i reformularea textului astfel încât s% fie
respectate cele re!inute de Curtea Constitu!ional%.

În plus, întrucât se preconizeaz% modificarea întregului
articol, trebuie redat% &i denumirea marginal% a acestuia.

16.10. La pct. 9, întrucât exercitarea unei func!ii de
demnitate public% sau care presupune exerci!iul autorit%!ii de
stat nu poate reprezenta prin ea îns%&i o modalitate de
suprimare sau &tirbire a unit%!ii &i indivizibilit%!ii, a suveranit%!ii
sau a independen!ei statului, a&a cum rezult% din textul propus
pentru art. 394 alin. (1) lit. e), sunt necesare reanalizarea
acestuia &i reformularea sa, potrivit inten!iei de reglementare.

16.11. La pct. 10 semnal%m c% în cuprinsul Codului penal
nu este definit% no!iunea de „pagube importante”, astfel încât
norma propus% pentru art. 394 alin. (2) este lipsit% de
previzibilitate. Este de analizat dac% textul nu ar putea s% se
refere la producerea unor „consecin!e deosebit de grave”,
no!iune definit% la art. 183 din Codul penal.

16.12. La pct. 11, referitor la art. 398 alin. (2), pentru un spor
de precizie normativ%, propunem ca partea de debut a textului
s% fie reformulat% astfel: „(2) Cu aceea#i pedeaps" se
sanc!ioneaz"$”.

Pe de alt% parte, preciz%m c%, potrivit art. 147 alin. (4) din
Constitu!ie, „Deciziile Cur!ii Constitu!ionale se public" în
Monitorul Oficial al României. De la data public!rii, deciziile
sunt general obligatorii #i au putere numai pentru viitor”. Prin
urmare, termenul prev%zut de text nu poate fi calculat „de la
comunicarea dispozitivului”, a&a cum se propune în proiect, ci
de la data public%rii deciziei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

17. La art. 10, referitor la interven!iile legislative care vizeaz%
Codul de procedur% penal%, semnal%m urm%toarele:

17.1. La pct. 1, referitor la art. 247 alin. (1), apreciem c% prin
prevederea condi!iei ca internarea medical% provizorie s% poat%
fi dispus% numai „dac" starea f"ptuitorului a fost determinant"
pentru s"vâr#irea faptei” se creeaz% premisele afect%rii
siguran!ei publice. Suger%m, de aceea, reanalizarea textului sub
acest aspect.

17.2. La pct. 2, referitor la noul caz de revizuire propus,
preciz%m c% acesta nu se înscrie între situa!iile care ar justifica
desfiin!area unei hot%râri judec%tore&ti definitive, întrucât
abrogarea sau modificarea prevederii legale pe care s-a
întemeiat hot%rârea nu reprezint% un fapt sau o împrejurare
existent% anterior pronun!%rii instan!ei &i care nu a fost
cunoscut% de aceasta la solu!ionarea cauzei. A&a cum a
subliniat Curtea Constitu!ional% în Decizia nr. 2/2017, „cererea
de revizuire se formuleaz" împotriva unei hot"râri care a
dobândit autoritate de lucru judecat, în temeiul unor fapte sau
împrejur"ri ce nu au fost cunoscute de instan!" la solu!ionarea
cauzei, fiind descoperite ulterior, care fac dovada c"
hot"rârea definitiv" se întemeiaz" pe o eroare judiciar"”.

De altfel, în cazul abrog%rii sau modific%rii dispozi!iilor
penale, devin incidente, dup% caz, prevederile art. 4 din Codul
penal privind aplicarea legii penale de dezincriminare sau
prevederile art. 6 din Codul penal privind aplicarea legii penale
mai favorabile dup% judecarea definitiv% a cauzei.

18. La art. 11, întrucât din redactarea propus% asupra art. 18
alin. (2) rezult% c% se are în vedere asigurarea accesului gratuit
la toate cele VII p%r!i ale Monitorului Oficial al României, este
necesar ca prin proiect s% se abroge art. 19 din Legea
nr. 202/1998, care, în prezent, prevede c%:

„Regia Autonom" «Monitorul Oficial» realizeaz" un produs
electronic con!inând actele publicate în Monitorul Oficial al
României, p!r#ile III—VII, care poate fi accesat gratuit pe
internet #i este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile
de la publicarea respectivelor acte”.

19. La art. 12 este de analizat dac% norma propus% nu
încalc% dispozi!iile art. 45 din Legea fundamental%, referitoare la
libertatea economic%, prin aceea c% încalc% libertatea
contractual%. Avem în vedere faptul c% dobândirea calit%!ii de
utilizator al unei re!ele de socializare presupune acceptarea
prealabil% a condi!iilor stabilite de de!in%torul re!elei respective,
printre acestea reg%sindu-se atât regulile de utilizare, cât &i
consecin!ele înc%lc%rii acestor reguli.

20. La art. 13, referitor la norma propus% la pct. 7 pentru
alin. (4) al art. 110 din Legea nr. 208/2015, este neclar, lacunar
&i intr% în contradic!ie cu actul normativ de baz% în ansamblul
s%u. Astfel, nu este clar ce s-a avut în vedere prin „birouri
electorale locale”, aceast% no!iune nefiind cuprins% în actul
normativ de baz%. Pe de alt% parte, stabilind c% organizarea
alegerilor intr% in competen!a exclusiv% a birourilor electorale,
textul propus nu se coreleaz% cu celelalte dispozi!ii ale Legii
nr. 208/2015, lege care, reglementând organizarea alegerilor,
stabile&te obliga!ii în sarcina mai multor autorit%!i publice
centrale sau locale, nu numai în sarcina birourilor electorale (de
exemplu, delimitarea sec!iilor de votare, întocmirea listelor
electorale, tip%rirea buletinelor de vot, asigurarea accesibilit%!ii
localurilor de vot, asigurarea de spa!ii corespunz%toare pentru
întâlnirea candida!ilor cu aleg%torii etc.). Se impune, de aceea,
reanalizarea normei în discu!ie.

Totodat%, preciz%m c%, în prezent, infrac!iunile electorale
sunt incriminate în cuprinsul titlului IX din partea special% a
Codului penal. Prin urmare, fapta stabilit% drept infrac!iune în
cuprinsul tezei a doua a normei ar fi trebuit prev%zut% tot în
Codul penal. Preciz%m îns% c% stabilirea infrac!iunii trebuie s%

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 925/28.IX.2021 27



aib% în vedere descrierea concret% a faptei, întrucât referirea
generic% la „organizarea alegerilor, referendumurilor #i a altor
consult"ri populare, precum #i administrarea proceselor
specifice acestora” nu întrune&te cerin!ele de claritate &i
previzibilitate specifice normelor de incriminare.

21. La art. 14, referitor la art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 57/2020, preciz%m c%, !inând seama de dispozi!iile Tratatului
de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea
European% &i a Tratatului de instituire a Comunit%!ii Europene,
ratificat prin Legea nr. 13/2008, expresia „în spa!iul comunitar”
ar trebui înlocuit% cu sintagma „în statele membre ale Uniunii
Europene”, iar termenul „extracomunitar” cu sintagma „în state
din afara Uniunii Europene”.

Totodat%, este de analizat dac% interdic!ia exportului de mas%
lemnoas% pentru o perioad% de aproape 100 de ani nu
afecteaz%, în chiar substan!a sa, libertatea comer!ului prev%zut%
de art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu!ie.

22. Având în vedere faptul c%, potrivit interven!iilor legislative
asupra Codului silvic, prev%zute la art. 15 din proiect, t%ierile
rase sunt interzise, f%r% nicio excep!ie, pân% la data de
1 ianuarie 2121, este necesar ca prin proiect s% se prevad% &i
regulile aplicabile dup% aceast% dat%.

La art. 1092, propus la art. 15 pct. 3, din text trebuie
eliminat% expresia „din prezenta lege”, ca superflu%.

23. La art. 16 semnal%m c% Legea nr. 211/2011 privind
regimul de&eurilor a fost abrogat% prin Ordonan!a de urgen!% a
Guvernului nr. 92/2021, cu excep!ia art. 61, care r%mâne în
vigoare înc% 30 de zile de la data de 26 august 2021 (data
public%rii ordonan!ei de urgen!% în Monitorul Oficial al României,
Partea I). Prin urmare, interven!ia legislativ% trebuie realizat%
asupra acestui din urm% act normativ.

În ceea ce prive&te interdic!ia de introducere în !ar% a
de&eurilor de orice natur%, semnal%m c% solu!ia legislativ%
trebuie s% aib% în vedere faptul c% în acest domeniu sunt
incidente &i dispozi!iile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al
Parlamentului European &i al Consiliului din 14 iunie 2006
privind transferurile de de&euri, act juridic direct aplicabil în
ordinea juridic% intern%.

24. La art. 19 specific%m faptul c% cele trei alineate nu pot
alc%tui un singur element structural, astfel modificarea Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B%ncii Na!ionale a României, cu
modific%rile ulterioare, instituirea unei obliga!ii în sarcina B%ncii
Na!ionale a României &i sanc!ionarea nerespect%rii acelei
obliga!ii trebuie s% fie redate în articole distincte, marcate în mod
corespunz%tor.

Totodat%, referitor la textul propus pentru art. 30 alin. (3) din
Legea nr. 312/2004, pentru un spor de rigoare normativ%,
expresia „constituie fapt" penal"” trebuie înlocuit% cu sintagma
„constituie infrac#iune”.

Observa!ia este valabil% pentru toate situa!iile similare din
proiect.

25. La art. 20, cu privire la textul propus pentru alin. (1),
relev%m faptul c% norma preconizat% este susceptibil% de a
aduce atingere dispozi!iilor art. 31 alin. (3) din Constitu!ie, potrivit
c%rora „Dreptul la informa#ie nu trebuie s! prejudicieze
m"surile de protec!ie a tinerilor sau securitatea na#ional!”. Mai
mult decât atât, în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (2)
lit. b) din Legea fundamental%, „Statul trebuie s! asigure
protejarea intereselor na#ionale în activitatea economic!,
financiar" #i valutar"”. Astfel, înveder%m faptul c% o serie de
contracte pot fi clasificate sau pot cuprinde clauze ce con!in
informa!ii clasificate. Acest tip de informa!ii se bucur% de
protec!ie juridic" care, potrivit prevederilor art. 15 lit. g) din

Legea nr. 182/2002 privind protec!ia informa!iilor clasificate, cu
modific%rile &i complet%rile ulterioare, reprezint% ansamblul
normelor constitu!ionale &i al celorlalte dispozi!ii legale în
vigoare, care reglementeaz% protejarea informa!iilor clasificate.

Prin urmare, obliga!ia public%rii atât pe site-ul institu!iei, cât
&i în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a tuturor
contractelor încheiate de statul român, în lipsa instituirii unor
excep!ii, poate contraveni atât normelor constitu!ionale, cât &i
sistemului nostru legislativ, întrucât publicarea unor astfel de
contracte poate afecta, în primul rând, interesele esen!iale de
securitate ale statului român. Totodat%, dezv%luirea anumitor
informa!ii din contracte care con!in informa!ii confiden!iale ar
putea prejudicia interesele legitime ale unor persoane fizice sau
juridice, inclusiv în ceea ce prive&te secretul comercial &i
proprietatea intelectual%. Avem în vedere, cu titlu de exemplu,
contractul de concesiune de bunuri proprietate public% sau
contractul de închiriere a bunurilor proprietate public%. În ambele
situa!ii, concedentul, respectiv autoritatea contractant%, are
obliga!ia de a asigura protejarea acelor informa!ii care îi sunt
comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confiden!ial,
în temeiul prevederilor art. 312 alin. (2), respectiv ale art. 337
din Ordonan!a de urgen!% a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare.

26. La art. 22, pentru respectarea principiului unicit%!ii
reglement%rii, solu!ia legislativ% preconizat% ar trebui realizat%
prin modificarea &i completarea Legii nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor incorecte ale comercian!ilor în rela!ia cu
consumatorii &i armonizarea reglement%rilor cu legisla!ia
european% privind protec!ia consumatorilor, cu modific%rile &i
complet%rile ulterioare, de care se leag% tematic.

În ceea ce prive&te art. 22 alin. (3), preciz%m c% textul
trebuie s% fac% trimitere expres% la dispozi!iile care stabilesc
obliga!iile a c%ror înc%lcare se sanc!ioneaz%, prin reformularea
corespunz%toare a expresiei „înc"lcarea prezentei norme
legale”.

Pe de alt% parte, men!ion%m c% din redactarea normei nu
rezult% cu claritate natura juridic% a r%spunderii incidente, fiind
necesar% completarea textului în acest sens. Preciz%m c%
limitele amenzilor trebuie stabilite în lei, nu în euro, iar norma
de sanc!ionare trebuie s% !in% seama de limitele speciale ale
amenzii contraven!ionale sau ale amenzii penale, în func!ie de
inten!ia de reglementare preconizat%.

27. La art. 23, referitor la interven!iile legislative care vizeaz%
Legea nr. 51/1991, semnal%m urm%toarele:

27.1. La pct. 1, prin referirea la „Serviciile de informa!ii,
contrainforma!ii, paz", telecomunica!ii speciale #i a celor
asimilate acestora”, norma propus% pentru art. 29 alin. (1) nu
este suficient de clar%, întrucât din redactarea propus% nu
rezult% cu precizia necesar% care dintre organele de stat cu
atribu!ii în domeniul securit%!ii na!ionale prev%zute la art. 6 alin. (1)
din actul normativ de baz% sunt avute în vedere. În aceste
condi!ii, apreciem c% textul propus ar trebui s% fie reformulat,
astfel încât s% se refere la personalul din cadrul respectivelor
organe de stat, indicate în mod expres.

Observa!ia este valabil% &i pentru celelalte norme din
cuprinsul proiectului, care se refer%, la modul general, la „servicii
de informa!ii, contrainforma!ii (....) &i cele asimilate acestora”.

27.2. Cu privire la textul propus la pct. 2 pentru art. 29
alin. (4), semnal%m c% norma preconizat% nu se coreleaz% cu
art. 6 alin. (1), întrucât Serviciul de Telecomunica!ii Speciale nu
se reg%se&te printre organele de stat cu atribu!ii în domeniul
securit%!ii na!ionale, prev%zute în mod limitativ.
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Mai mult decât atât, facem men!iunea c% reglementarea
propus% nu vizeaz% &i personalul din cadrul unor entit%!i
„asimilate” serviciilor, enumerate la alin. (1). Pentru corelarea
textelor este necesar% revederea normei în func!ie de inten!ia
de reglementare.

Totodat%, textul preconizat trebuie s% stabileasc% cu
exactitate dac% se refer% la personalul activ (care î#i p"streaz"
drepturile pân" la momentul încet"rii func!iei), la personalul care
se pensioneaz% sau la personalul deja pensionat (care la data
pension"rii a avut statut de cadru militar).

27.3. La pct. 3, norma propus% pentru art. 331 alin. (1),
referitoare la interzicerea particip%rii „în orice fel a serviciilor de
informa!ii, contrainforma!ii #i a celor asimilate acestora la
efectuarea oric"ror acte de procedur" judiciar"” nu este suficient
de clar% &i nu este corelat% cu dispozi!iile r%mase nemodificate
ale art. 13 teza a doua din Legea nr. 14/1992 privind organizarea
&i func!ionarea Serviciului Român de Informa!ii, potrivit c%rora
„organele Serviciului Român de Informa!ii pot fi desemnate
organe de cercetare penal" speciale conform art. 55 alin. (5) #i
(6) din Codul de procedur" penal" pentru punerea în executare
a mandatelor de supraveghere tehnic", conform prevederilor
art. 57 alin. (2) teza final" din Codul de procedur" penal"”.

Este necesar%, de aceea, reanalizarea solu!iei legislative
propuse.

27.4. Întrucât normele propuse pentru art. 331 alin. (2)—(4)
vizeaz% ocrotirea rela!iilor sociale referitoare la înf%ptuirea
actului de justi!ie, apreciem c% incriminarea ar trebui prev%zut%
în cuprinsul titlului IV din partea special% a Codului penal.

Men!ion%m c%, pentru previzibilitatea reglement%rii, norma
ar trebui s% prevad% elemente care s% circumstan!ieze cu
claritate sfera faptelor care constituie infrac!iune, simpla referire
la „influen!area în orice mod” nefiind suficient% în acest sens.

În plus, referirea expres% la s%vâr&irea faptei de c%tre
„angaja!i sau colaboratori din cadrul serviciilor de informa!ii,
contrainforma!ii #i a celor asimilate acestora” apare ca superflu%
&i trebuie eliminat%, întrucât, potrivit textului, fapta constituie
infrac!iune dac% este s%vâr&it% de orice persoan%.

27.5. Prin referirea generic% la interzicerea particip%rii
serviciilor de informa!ii la „efectuarea oric"ror activit"!i cu
caracter politic, economic #i mediatic”, dispozi!iile art. 332

alin. (1) nu întrunesc cerin!ele de claritate, previzibilitate &i
accesibilitate specifice normelor juridice. Se impun reanalizarea
&i reformularea textului, cu atât mai mult cu cât, potrivit alin. (6)
al art. 332, nerespectarea interdic!iei constituie infrac!iune.

27.6. Cu privire la norma preconizat% pentru art. 332 alin. (2),
semnal%m caracterul redundant al textului, având în vedere c%
prin alin. (1) s-a propus o interdic!ie general%, iar prin utilizarea
sintagmei „efectuarea oric"ror activit"!i cu caracter economic”
se includ &i activit%!ile la care se refer% norma în discu!ie.

27.7. Referitor la textul propus pentru art. 332 alin. (4),
propunem revederea textului &i înlocuirea termenului „câ#tiguri”
&i a sintagmei „vor fi v"rsate” cu expresii proprii legisla!iei din
domeniul financiar &i fiscal.

28. La art. 24, prin care se aduc modific%ri asupra Legii
nr. 14/1992, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, semnal%m
urm%toarele:

28.1. Având în vedere c% la pct. 6 se preconizeaz%
abrogarea primului alineat al art. 29, semnal%m c% r%mâne în
vigoare norma de la alineatul urm%tor, care vizeaz% personalul
militar transferat de la Ministerul Ap%r%rii Na!ionale, de la
Ministerul Afacerilor Interne sau din alte sectoare de activitate.
"inând seama c% toate modific%rile propuse au ca scop

demilitarizarea institu!iei, apreciem c% se impune reanalizarea
situa!iei personalului militar transferat de la alte structuri.

28.2. La pct. 8, cu privire la norma propus% pentru primul
alineat al art. 42, se impune reanalizarea utiliz%rii sintagmei
„pentru func!ionarii Serviciului Român de Informa!ii”, prin
raportare la scopul &i modul de utilizare a mijloacelor materiale
enumerate.

28.3. Semnal%m faptul c%, de&i unul dintre obiectivele
principale ale modific%rilor propuse este demilitarizarea
Serviciului Român de Informa!ii, în corpul Legii nr. 14/1992
r%mân mai multe prevederi referitoare la statutul de militar al
personalului. Exemplific%m în acest sens art. 33 &i 37. În aceste
condi!ii, apreciem c% este necesar% o revedere a tuturor
interven!iilor legislative propuse, în corelare cu restul normelor
r%mase nemodificate, pentru a se evita crearea unor dificult%!i
de interpretare &i aplicare a legii.

29. La art. 25, prin care se aduc modific%ri asupra Legii
nr. 1/1998, republicat%, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare,
semnal%m urm%toarele:

29.1. La pct. 6 semnal%m c% prin modificarea propus% se
anuleaz% posibilitatea realiz%rii unor categorii de venituri care
r%mân prev%zute la art. 21 alin. (1). Pentru acest motiv se
impune reanalizarea normei propuse &i corelarea ei cu celelalte
prevederi ale legii.

29.2. Semnal%m faptul c%, de&i unul dintre obiectivele
principale ale modific%rilor propuse este demilitarizarea
Serviciului de Informa!ii Externe, în corpul Legii nr. 1/1998 r%mân
mai multe prevederi referitoare la statutul de militar al
personalului, exemplu în acest sens fiind art. 17 &i art. 19
alin. (2). Este necesar%, de aceea, revederea tuturor
interven!iilor preconizate, pentru a se evita crearea unor
dificult%!i de interpretare &i aplicare a legii.

30. La pct. 2 al art. 26, prin care se aduc modific%ri Legii
nr. 92/1996, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, semnal%m
c% prin modificarea art. 12 alin. (1) se stabile&te c% personalul
institu!iei este format exclusiv din salaria!i civili, dar la art. 6
r%mân în vigoare prevederi referitoare la cadrele militare.
Apreciem c% este necesar% o revedere a întregului ansamblu
de interven!ii legislative propuse, în corelare cu normele r%mase
nemodificate, pentru a se evita crearea unor dificult%!i de
interpretare &i aplicare a legii.

31. La art. 27, prin care se aduc modific%ri Legii nr. 191/1998,
cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, semnal%m urm%toarele:

31.1. Semnal%m c%, de&i prin modificarea propus% la pct. 1
asupra art. 1 alin. (2) se elimin% structura militar% a institu!iei,
r%mân neschimbate prevederile art. 11, care stabilesc, printre
altele, existen!a unui stat major, entitate exclusiv militar%. Se
impune, de aceea, corelarea celor dou% norme, precum &i a altor
prevederi care ar putea crea dificult%!i de interpretare &i aplicare
a legii.

31.2. Modificarea propus% la pct. 3, respectiv abrogarea
lit. d) &i e) ale art. 14, trebuie s% atrag%, pe cale de consecin!%,
&i modificarea prevederilor de la lit. f), având în vedere c% textul
vizeaz% consemnarea rezultatelor activit%!ilor prev%zute la lit. d)
&i e). Se impun revederea &i corelarea normelor propuse cu cele
r%mase nemodificate din actul normativ de baz%.

31.3. Referitor la textul propus la pct. 8 pentru art. 29 alin. (1),
semnal%m c% norma preconizat% reia, par!ial, dispozi!iile art. 20
alin. (1) cu privire la obliga!ia p%str%rii secretului de stat &i a celui
de serviciu de c%tre personalul civil din Serviciul de Protec!ie &i
Paz%. Or, potrivit art. 16 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 24/2000,
republicat%, cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, „În
procesul de legiferare este interzis" instituirea acelora#i
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reglement"ri în mai multe articole sau alineate din acela"i
act normativ ori în dou" sau mai multe acte normative”. Pe cale
de consecin!%, se impune eliminarea interven!iei de la pct. 8
asupra art. 29 alin. (1) &i modificarea art. 20 alin. (1) în func!ie
de inten!ia de reglementare.

32. Cu privire la organizarea normelor propuse pentru art. 28,
suger%m c%, date fiind importan!a reglement%rii &i obiectivele
urm%rite, prevederile de la alin. (1) s% se constituie într-un articol
distinct, marcat ca art. 28, iar prevederile de la alin. (2) s% fie
preluate într-un alt articol, marcat ca art. 29. Prin urmare,
articolele subsecvente vor fi renumerotate în mod corespunz%tor

33. Referitor la interven!iile aduse la actualul pct. 2 al art. 28
asupra Legii nr. 45/1994, cu modific%rile &i complet%rile
ulterioare, semnal%m urm%toarele:

33.1. Relev%m c% normele propuse la actualele lit. a) &i b)
sunt contradictorii, deoarece situeaz% Garda Na!ional% atât în
cadrul for!elor destinate ap%r%rii, al%turi de for!ele armate, cât &i
ca parte component% a for!elor armate. Se impune eliminarea
normei propuse la actuala lit. a) pentru art. 10.

33.2. Cu privire la norma propus% la actuala lit. c) pentru
art. 121 alin. (1), semnal%m c% definirea G%rzii Na!ionale ca
parte a sistemului na!ional de ap%rare poate fi susceptibil% de a
avea un caracter echivoc, prin raportare la prevederile art. 6 din
actul normativ de baz% &i la cele ale normei propuse la actuala
lit. b). Este necesar%, de aceea, reconsiderarea solu!iei
legislative preconizate.

33.3. În acord cu exigen!ele normelor de tehnic% legislativ%
referitoare la sistematizarea con!inutului actelor normative,
recomand%m ca textul propus pentru alin. (2) s% fie eliminat,
urmând ca norma propus% s% fie promovat% prin legea care va

reglementa organizarea &i func!ionarea G%rzii Na!ionale, iar
norma de la alin. (3) s% fie introdus%, ca dispozi!ie general%, în
cadrul art. 28, prin care se instituie Garda Na!ional%, sub form%
de alineat distinct.

34. În leg%tur% cu titlul capitolului V „Dispozi$ii finale &i
tranzitorii”, pentru a respecta structura actelor normative
prev%zut% de Legea nr. 24/2000, republicat%, cu modific%rile &i
complet%rile ulterioare, dar !inând cont &i de faptul c% în
subsidiar sunt redate doar norme care apar!in dispozi!iilor finale,
este necesar% reformularea acestuia potrivit materiei pe care o
cuprinde. Totodat%, potrivit exigen!elor de tehnic% legislativ%, un
capitol trebuie s% fie alc%tuit din mai mult de un singur articol.

Privitor la actualul art. 30, preciz%m faptul c% acesta
cuprinde dou% situa!ii distincte — intrarea în vigoare &i
abrogarea dispozi!iilor contrare — care nu pot fi redate într-un
singur element structural. Totodat%, privitor la formularea din
debut, „prezenta lege intr" în vigoare la 3 zile de la data
public"rii în Monitorul Oficial al României”, amintim prevederile
art. 78 din Legea fundamental%, care reglementeaz% aceea&i
situa!ie. De asemenea, partea final% a normei este în dezacord
cu prevederile art. 65 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicat%,
cu modific%rile &i complet%rile ulterioare, potrivit c%rora, în
vederea abrog%rii, dispozi!iile normative vizate trebuie
determinate expres, prin men!ionarea tuturor datelor de
identificare a acestora. Pentru acest motiv, recomand%m fie
reformularea textului, urmând s% se precizeze toate datele de
identificare ale dispozi!iilor normative vizate a fi abrogate sau
modificate în mod corespunz%tor, fie eliminarea textului din
cuprinsul propunerii legislative.
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PRE#EDINTE
FLORIN IORDACHE

Bucure&ti, 15 septembrie 2021.
Nr. 743.

D E C L A R A # I E
— extras —

Subsemna!ii:
Chitic Mircea-Victor-Daniel,
Rosca-Stanescu Sorin Stefan,
#erb%nescu Ilie-Sorin,
Dume C%t%lin-Daniel,
Marinoiu Ion Gabriel,
Alecu Mariana,
Coman Elena Ioana,
Maior Florina,
Dragomir Iulian,
Mirea Calin Eusebiu,
Maior Lazar Dorin,

Bibby Angela-Iuliana,
Negrot% Angela,
Joseanu Ciprian-Flaviu,
Cochin% Luchian-Florin,
Deseaga Cristian Alexandru,
Cuclea Ionica,
T%nase George,
Iancu Liliana-Florina,
Florescu Radu-Alexandru,
Capsali Pericle-Iulian,
Serb Horatiu Alexandru,
Biro Daniel Razvan,

având calitatea de aleg%tori, declar%m prin prezenta, pe proprie r%spundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal,
cu privire la falsul în declara!ii, c% în!elegem s% ne constituim într-un comitet de ini!iativ% legislativ% având drept scop promovarea
unui proiect legislativ întocmit în temeiul art. 74 din Constitu!ie având titulatura „Legea suveranit%!ii” sau „Legea pentru protejarea
interesului superior &i suveran al Poporului &i cet%!eanului român” în condi!iile prev%zute de Legea nr. 189/1999, republicat%,
privind exercitarea ini!iativei legislative de c%tre cet%!eni.



Redactat% de p%r!i &i autentificat% la Societatea Profesional% Notarial% SEVEN de NOTAR PUBLIC COSMA ANDREEA,
ast%zi, data autentific%rii.

Declaran$i,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Chitic Mircea-Victor-Daniel,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Rosca-Stanescu Sorin Stefan,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. #erb%nescu Ilie-Sorin,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Dume C%t%lin-Daniel,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Marinoiu Ion Gabriel,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Alecu Mariana,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Coman Elena Ioana,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Maior Florina,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Dragomir Iulian,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Mirea Calin Eusebiu,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Maior Lazar Dorin,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Bibby Angela-Iuliana,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Negrot% Angela,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Joseanu Ciprian-Flaviu,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Cochin% Luchian-Florin,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Deseag% Cristian Alexandru,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Cuclea Ionica,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. T%nase George,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Iancu Liliana-Florina,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Florescu Radu-Alexandru,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Capsali Pericle-Iulian,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Serb Horatiu Alexandru,
Semn%tur% indescifrabil% s.s. Biro Daniel Razvan
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În temeiul art. 2 alin. 3 din Legea nr. 189/1999 declar%m c%
scopul ini!iativei legislative este restaurarea suveranit%!ii &i a
st%rii de drept, astfel cum sunt acestea prev%zute de articolul 1
alineatul 1 din Constitu!ia României. Unicitatea reglement%rii în
materia suveranit%!ii na!ionale este concretizat% prin modific%ri
ale unor reglement%ri în materii conexe, indispensabile realiz%rii
scopului urm%rit. Aceste modific%ri se constituie în mijloace prin
care se consolideaz% suveranitatea &i starea de drept în
România. Proiectul legislativ pleac% de la rigoarea
constitu!ional% conform c%reia suveranitatea apar!ine poporului
român &i c% aceasta se fundamenteaz% pe patru piloni:
1) înt%rirea &i garantarea drepturilor &i libert%!ilor cet%!eanului,
precum &i a suveranit%!ii &i siguran!ei statului român,
2) protejarea &i asigurarea unui mediu s%n%tos care s% permit%
dezvoltarea &i traiul normal al cet%!eanului, 3) maximizarea
beneficiilor cet%!eanului ob!inute de pe urma bog%!iilor naturale
ale !%rii &i, în general, al mediului economic, v%zute ca mijloace
de dezvoltare socioeconomice &i 4) consolidarea sistemului
na!ional de ap%rare, sistem care urmeaz% s% fie eficientizat &i

subordonat exclusiv voin!ei poporului &i având ca unic scop
garantarea suveranit%!ii, independen!ei &i a unit%!ii statului, a
integrit%!ii teritoriale a !%rii &i a democra!iei constitu!ionale, cu
respectarea dispozi!iilor art. 118 din Constitu!ia României.

De asemenea, declar%m în mod expres c% nu înc%lc%m
prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999, republicat%,
privind exercitarea ini!iativei legislative de c%tre cet%!eni, &i
anume c% nu suntem persoane alese în func!ie prin vot
universal, nu suntem membri ai Guvernului, nu suntem
persoane numite în func!ie de prim-ministru sau persoane care
nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.

Declar%m, totodat%, c% ne-au fost aduse la cuno&tin!%
dispozi!iile art. 2 alin. 3 din Legea nr. 189/1999, republicat%,
privind exercitarea ini!iativei legislative de c%tre cet%!eni,
referitoare la faptul c% r%spunderea pentru con!inutul prezentei
declara!ii este cea prev%zut% de lege pentru înscrisurile oficiale.

Din prezenta declara!ie fac parte integrant% textul ini!iativei
legislative &i expunerea de motive.

Scopul ini$iativei
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A # I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C
— Pre$uri pentru anul 2021 —

Nr. 
crt. Denumirea publica$iei

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lun%

1. Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131
2. Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar% 1.640 150
3. Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220
4. Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50
5. Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170
6. Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160
7. Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55
8. Colec!ia Legisla!ia României 500 130
9. Colec!ia Hot%râri ale Guvernului României 800 75

N O T $ :
Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic% &i se achizi!ioneaz% pe baz% de comand%.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C
— Pre$uri pentru anul 2021 —

Pre!urile sunt exprimate în lei &i con!in TVA.
Mai multe informa!ii pute!i g%si pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde pute!i aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 p%r$i ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/
Monopost

Re$ea 
5

Re$ea 
25

Re$ea 
100

Re$ea 
300

Online/
Monopost

Re$ea 
5

Re$ea 
25

Re$ea 
100

Re$ea 
300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte p%r$i ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/
Monopost

Re$ea 
5

Re$ea 
25

Re$ea 
100

Re$ea 
300

Online/
Monopost

Re$ea 
5

Re$ea 
25

Re$ea 
100

Re$ea 
300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colec!ia Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre p%r!ile acestuia 100 lei/an


