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Propuneri
privind revizuirea Constitutiei rezultate din Raportul final al Forumului Constitutional

care se regasesc in
Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei

 - forma adoptata de Camera Deputatilor la data de 30 iunie 2003 -

1. Propuneri care se refera la drepturile, libertatile si obligatiile cetateanului

nr.crt Propunerea Forumului Constitutia actuala
Articol

Propunerea de modificare a textului
constitutional

1 Modificarea art.9 in sensul de a
include, alaturi de sindicate, si
asociatiile patronale, al caror statut si
functionare ar urma sa fie
reglementate in mod similar.
- pag.41 din Raport

Art.9 - Sindicatele se constituie si isi
desfasoara activitatea potrivit cu statutele lor,
in conditiile legii. Ele contribuie la apararea
drepturilor si la promovarea intereselor
profesionale, economice si sociale ale
salariatilor.

Articolul 9 se modifica astfel:
- Denumirea este: "Sindicatele, patronatele
si asociatiile profesionale"
- Cuprinsul articolului este:
"Articolul 9 - Sindicatele, patronatele si
asociatiile profesionale se constituie si isi
desfasoara activitatea potrivit cu statutele
lor, in conditiile legii. Ele contribuie la
apararea drepturilor si la promovarea
intereselor profesionale, economice si
sociale ale salariatilor si membrilor
asociatiilor patronale sau profesionale."

2 Functiile si demnitatile publice sa
poata fi ocupate si de persoane care au
dubla cetatenie
Egalitatea de sanse
- pag.42 din Raport

Art. 16, alin.3 - Functiile si demnitatile
publice, civile sau militare pot fi ocupate de
persoanele care au numai cetatenia romana si
domiciliul in tara.

Alineatul (3) al articolului 16 se modifica
si are urmatorul cuprins:
"(3) Functiile si demnitatile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele
care au cetatenia romana si domiciliul in
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tara. Statul roman garanteaza egalitatea
de sanse intre femei si barbati pentru
ocuparea acestor functii si demnitati."

3 Libertatea individuala
- pag.44 din Raport

Art.23, alin.4 - Arestarea se face in temeiul
unui mandat emis de magistrat pentru o durata
de cel mult 30 de zile.

Articolul 23  alin. 4 se modifica si va ava
urmatorul cuprins:
"(4) Arestarea preventiva se dipune
numai de catre judecator."

4 Reducerea la jumatate a numarului de
cetateni necesar sustinerii unei
initiative cetatenesti
- pag. 86 din Raport

Art.73 - (1) -Initiava legislativa apartine
Guvernului, deputatilor, senatorilor, precum si
unui numar de cel putin 250.000 de cetateni
cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta
dreptul la initiativa legislativa trebuie sa
provina din cel putin un sfert din judetele
tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in
municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate
cel putin 10.000 de semnaturi in sprijinul
acestei initiative.

Articolul 73 se modifica si are urmatorul
cuprins:
- Alin. (1) " Initiativa legislative apartine
Guvernului, deputatilor, senatorilor, precum
si unui numar de cel putin 100.000 de
cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi
manifesta dreptul la initiativa legislativa
trebuie sa provina din cel putin un sfert din
judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete
si in municipiul Bucuresti trebuie sa fie
inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in
sprijinul acestei intiative."

5 Eliminarea posibilitatii restringerii
exercitarii unor drepturi in anumite
situatii
- pag.54 din Raport

Art.49, alin.(2) - Restringerea trebuie sa fie
proportionala cu situatia care a determinat-o
si nu poate atinge existenta dreptului sau a
libertatii.

Art.49 alineatul (2) se modifica si are
urmatorul cuprins:
"(2) Restringerea poate fi dispusa numai
daca este necesara intr-o societate
democratica. Masura trebuie sa fie
proportionala cu situatia care a
determinat-o, sa fie aplicata in mod
nediscriminatoriu si fara a aduce
atingere existentei dreptului sau a
libertatii."

6 Eliminarea obligativitatii serviciului
militar

Art.52, alin (2) - Serviciul militar este
obligatoriu pentru barbatii, cetatenii romani,

Art. 52, alin.(2) se modifica si are
urmatorul cuprins:
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- pag. 55 din Raport care au implinit virsta de 20 de ani, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege.

"(2) Conditiile efectuarii serviciului
militar pentru barbatii, cetateni romani,
care au implinit virsta de 20 de ani, se vor
stabili prin lege organica."

7 Introducerea invatamintului
confesional in sistemul educational
- pag.46 din Raport

Art.32, alin.(5) - Institutiile de invatamint,
inclusiv cele particulare, se infiinteaza si isi
desfasoara activitatea in conditiile legii.

Art.32, alin. (5) se modifica si are
urmatorul cuprins:
"(5) Invatamintul de toate gradele se
desfasoara in unitati de stat, particulare si
confesionale, in conditiile legii."

8 Inlocuirea termenului "persoana
handicapata" si " handicapati" cu
termenul "persoana cu dizabilitati"
- pag.61 din Raport

Art. 46 - Persoanele handicapate se bucura de
protectie speciala. Statul asigura realizarea
unei politici nationale de prevenire, de
tratament, de readaptare, de instruire si de
integrare sociala a handicapatilor, respectind
drepturile si indatoririle ce revin parintilor si
tutorilor.

Art. 46 se modifica si va avea urmatorul
cuprins:
Denumirea articolului: " Protectia
persoanelor cu dizabilitati"
"Articolul 46 - Persoanele cu dizabilitati
se bucura de protectie speciala. Statul
asigura realizarea unei politici nationale de
prevenire, de tratament, de readaptare, de
invatamint, de instruire si de integrare
sociala a persoanelor cu dizabilitati
respectind drepturile si indatoririrle ce revin
parintilor si tutorilor."
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2.Propuneri privind relatiile dintre cetatean si autoritati, respectiv obligatiile statului

nr.crt Propunerea Forumului Constitutia - forma actuala Propunere de modificare
9 Introducerea precizarii distincte ca

statul raspunde patrimonial si pentru
prejudiciile cauzate prin erorile
judiciare savirsite in procesele civile
- pag. 62 din Raport

Art.48, alin (3) - Statul raspunde patrimonial,
potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin
erorile judiciare savirsite in procesele penale.

Art. 48 alin (3) se modifica si are
urmatorul cuprins:
"(3) Statul raspunde patrimonial,
potrivit legii, pentru prejudiciile
cauzate prin erorile judiciare.
Raspunderea statului nu inlatura, in
conditiile legii, raspunderea magistratilor
care si-au exercitat functia cu rea-
credinta."

10 Introducerea unui nou articol referitor la
ocrotirea mediului inconjurator
- pag.57 din Raport

-----------------------------------------------
Dupa Art.46 se introduce un nou articol
cu urmatorul cuprins:
- Denumirea este: "Ocrotirea mediului
inconjurator"
- Cuprinsul articolului este:
"Articolul 46 ' - Statul si autoritatile
publice sunt obligate sa ia masuri
pentru octrotirea si refacerea mediului
inconjurator, precum si pentru
mentinerea echilibrului ecologic."
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3.Propuneri referitoare la problema proprietatii

nr Propunerea Forumului Constitutia actuala Propunere de modificare
11 Garantarea proprietatii private si a

- pag.63 din Raport
Art.41, alin. (2) - Proprietatea
privata este ocrotita in mod egal de
lege, indiferent de titular. Cetatenii
straini si apatrizii nu pot dobindi
dreptul de proprietate asupra
terenurilor.

Articolul 41 se modifica astfel:
- Denumirea este: "Dreptul de proprietate
privata"
- Alineatul (2) se modifica si are urmatorul
cuprins:
"(2) Proprietatea privata este garantata si
ocrotita in mod egal de lege, indiferent de
titular. Cetatenii straini si apatrizii pot
dobindi dreptul de proprietate privata
asupra terenurilor numai in conditiile
rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea
Europeana si din alte tratate internationale la
care Romania este parte, pe baza de
reciprocitate, in conditiile prevazute prin legea
organica, precum si prin mostenire legala."

12 Dreptul cetatenilor straini de a detine terenuri
in Romania
-pag.64 din Raport

vezi anterior vezi anterior

13 Garantarea inviolabilitatii proprietatii
- pag. 63

Proprietatea
      Articolul 135
(6) Proprietatea privata este, in
conditiile legii, inviolabila.

Articolul 135 se modifica astfel:
Alineatul (5) " Proprietatea privata este
inviolabila, in conditiile legii organice."
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4.Propuneri referitoare la integrarea Romaniei in structurile euroatlantice si problema suveranitatii

Propunerea Forumului Constitutia - forma actuala
Articol

14 Pastrarea in forma actuala a alineatului (3) al
articolului 1
- pag. 65 din Raport

Statul roman
         Articolul 1
(3) Romania este stat de drept,
democratic si social, in care
demnitatea omului, drepturile si
liberatile cetatenilor, libera dezvoltare
a personalitatii umane, dreptatea si
pluralismul politic reprezinta valori
supreme si sunt garantate.

nemodificat

5.Propuneri privind relatiile intre autoritatile publice; independenta puterii judecatoresti

Propunerea Forumului Constitutia - forma actuala Propunere de modificare
15 Delimitarea exacta a situatiilor de emitere a

ordonantelor de urgenta si reglementarea
efectelor juridice produse pe perioada de
aplicare a ordonantei.
- pag.71 din Raport

Delegarea legislativa
        Articolul 114
(4) In cazuri exceptionale, Guvernul
poate adopta ordonante de urgenta.
Acestea intra in vigoare numai dupa
depunerea lor spre aprobare in
Parlament. daca Parlamentul nu se afla
in sesiune, el se convoaca in mod
obligatoriu.

Articolul 114 se modifica si se completeaza
astfel:
- Alineatul (4) are urmatorul cuprins:
"(4) In situatii extraordinare a caror
reglementare nu comporta sub nici o forma
aminarea, Guvernul poate adopta ordonante
de urgenta, avind obligatia motivarii in
cuprinsul acestora a masurilor dispuse.
Ordonanta intra in vigoare numai dupa
depunerea sa spre dezbatere in procedura de
urgenta la Camjera Competenta sa fie
sesizata si publicarea in Monitorul Oficial al
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Romaniei. Camera, daca nu se afla in
sesiune, se convoaca in mod obligatoriu in 5
zile de la depunere. Daca in termen de cel
mult 30 de zile de la depunere, Camera
sesizata nu se pronunta asupra Ordonantei,
aceasta este considerata acceptata.
Ordonanta cuprinzind norme de natura legii
organice, se aproba cu majoritatea prevazuta
de art.74 alin.(1)."
Articol nou:
" Ordonantele de urgenta nu pot fi
adoptate in domeniul legilor
constitutionale, nu pot afecta regimul
institutiilor fundamentale ale statului,
drepturile, libertatile si indatoririle
prevazute de Constitutie, drepturile
electoraleale cetatenilor si nu pot viza
masuri de trecere silita a unor bunuri in
proprietatea publica."
Articol nou:
"Prin legea de aprobare sau respingere se
vor reglementa, daca este cazul, masurile
necesare cu privire la efectele juridice
produse pe perioada de aplicare a
ordonantei".

16 Asigurarea reprezentativitatii in Consiliul
Superior al Magistraturii a intregii activitati
judecatoresti, precum si a societatii civile
pag. 71 din Raport

Consiliul Superior al Magistraturii
Componenta
        Articolul 132
Consiliul Superior al Magistraturii
este alcatuit din magistrati alesi,
pentru o durata de 4 ani, de Camera

Articolul 132 se modifica astfel:
- Denumirea este: "Rolul si structura"
- Cuprinsul articolul este:
"Articolul 132 - (1) Consiliul Superior al
Magistraturii este garantul independentei
justitiei.
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Deputatilor si de Senat, in sedinta
comuna.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este
alcatuit din 17 membri, constituiti in doua
sectii, una pentru judecatori si una pentru
procurori. Prima sectie este compusa din 7
judecatori, iar cea de a doua din 5 procurori.
Din Consiliul Superior al Magistraturii
fac parte 4 reprezentanti ai societatii
civile, specialisti in domeniul dreptului, care
se bucura de inalta reputatie profesionala si
morala si care participa la lucrarile din
plen."

17 Recunoasterea Curtii Constitutionale drept
garantul suprem al Constitutiei
- pag.73 din Raport

Titlul V  - Curtea Constitutionala
Articolul 140

Inaintea alineatului (1) al Articolului 140 se
introduce un nou alineat cu urmatorul
cuprins:
"(1) Curtea Constitutionala este garantul
suprematiei Constitutiei."

18 Avocatul Poporului, atributii
- pag. 91 din Raport

Art.144: Art.144, lit(c)
" exceptia de neconstitutionalitate poate fi
ridicata si direct de Avocatul Poporului'

6.Prerogativele prezidentiale si desemnarea Presedintelui

19 Mentinerea prevederii referitoare la cele doua
mandate prezidentiale - art. 81, alin.(4)
- pag.94 din Raport

Alegerea Presedintelui
       Articolul 81
(4) Nici o persoana nu poate indeplini
functia de Presedinte al Romaniei
decit pentru cel mult doua mandate.
Acestea pot fi si consecutive.

nemodificat

20 Durata mandatului prezidential de 5 ani Art. 83 alin (1) Articolul 83 alin (1) se modifica si are
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- pag. 94 din Raport (1) Mandatul prezidential este de 4 ani
si se exercita de la data depunerii
juramintului.

urmatorul cuprins:
(1) Mandatul Presedintelui Romaniei este
de 5 ani si se exercita de la data depunerii
juramintului."

7.Propuneri referitoare la autonomia locala, relatiile dintre autoritatile locale si centrale

Propunerea Forumului Constitutia- forma actuala Propunere de modificare
21 Organizarea administratiei publice pe principiul

subsidiaritatii
- pag. 75-77 din Raport

Adimistratia publica locala - Principii
de baza
     Articolul 119
Administratia publica din unitatile
administrativ-teritoriale se intemeiaza
pe principiul autonomiei locale si pe
cel al descentralizarii serviciilor
publice.

Articolul 119 se modifica si are urmatorul
cuprins:
"(1) Administratia publica din unitatile
administrativ-teritoriale se intemeiaza pe
principiul descentralizarii, al autonomiei
locale si pe cel al desconcentrarii
serviciilor publice."


