
Parlamentul României 

Senat 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 

Având în vedere dezbaterile publice, dar și interpretările juridice cu privire la competența 

Guvernului României de a adopta Ordonanțe de Urgență cu privire la legi organice, în speță cu 

privire la Proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Codului Penal și a 

Codului de Procedură Penală și Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse, 

consider că este nevoie de modificarea Legii  Nr. 90/2001 din 26 martie 2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, astfel doar Parlamentul 

României va legifera pentru popor în probleme atât de importante. 

Potrivit art.61, alin.(1) din Constituția României, Parlamentul este organul reprezentativ suprem 

al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. 

Coroborez acest articol cu art.2, alin. (1) și (2) din Constituția României care prevede 

următoarele: 

(1)Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale 

reprezentative, constituie prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. 

(2)Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. 

Deci, pe cale de consecință, se observă foarte clar că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare 

a țării, este organul reprezentativ suprem și că este un organ constituit prin alegeri libere. 

Adoptarea acestor proiecte de O.U.G.  ar încălca disp. art. 115 din Constituție privind delegarea 

legislativă. 

Art. 115 alin. 1 din Constituție prevede că Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a 

Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. 

Or, conform art. 73 alin. 3 lit. h) din Constituție, infracțiunile, pedepsele și regimul executării 

acestora se reglementează prin lege organică.  

Mai mult, alin. 4 al art. 115 din Constituție arată că Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență 

numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată. 

În consecință, dezincriminarea, schimbarea conținutului constitutiv al unor infracțiuni și 

modificarea felurilor și limitelor pedepselor nu pot face obiectul ordonanței de urgență. 
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Totodată se încalcă disp. art. 73 alin. 3 lit. i) din Constituție privind felul actului de modificare a 

Codului. penal  

Potrivit art. 73 alin. 3 lit. h) din Constituție, infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora 

se reglementează prin lege organică.  

Având în vedere aceste aspecte, precizez că Guvernul poate avea în acest caz o inițiatăvă 

legislativă în conformitate cu prevederile art.74, alin. (1) și (3) din Constituția României prin 

transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată, 

pentru că potrivit dispozițiilor art.108, alin. (1) și (3) din Constituția României, Ordonanțele se 

emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. 

Menționez că amnistia și grațierea, în conformitate cu prevederile art.74, alin.(1) și (2) din 

Constituția României, nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor chiar dacă aceștia ar 

avea susținerea a cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. 

Date fiind aceste considerente, propun modificarea art.26 din Legea  Nr. 90/2001 din 26 martie 

2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, în sensul ca 

Guvernul României să nu adopte niciodată modificări legislative cu privire la amnistie și grațiere 

prin Ordonanțe de Urgență. 

Inițiator, 

Senator, 

Eleonora-Carmen Hărău 




