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Descriere foto: Klaus Iohannis - Liviu Dragnea - Calin Popescu Tariceanu

Președintele Klaus Iohannis a sesizat, din nou, CCR.

De această dată este vorba despre Legea pentru modiﬁcarea şi completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru preve
descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție.
În textul sesizării, remarcăm următoarea precizare:

”În plus, din stenograma ședinței Biroului permanent al Camerei Deputaților din data de 27 iunie a.c. rezultă că participa
această ședință au discutat în permanență despre o cerere a președintelui Camerei Deputaților de convocare în se
extraordinară și nu despre o cerere a Biroului permanent. Din aceeași stenogramă rezultă că despre o cerere a Biroului perm
în vederea convocării unei sesiuni extraordinare nu se discută nici în contextul concluziilor ședinței. Proiectul de decizie n
supus în ansamblul său aprobării membrilor prezenți ai Biroului permanent (ci numai ordinea de zi a viitoarei sesiuni extraord
astfel încât să rezulte din acest vot o manifestare de voință a Biroului permanent în sensul formulării către președintele Cam
cererii de convocare în sesiune extraordinară.” scrie președintele în sesizare, dând de înțeles că sesiunea extraordinară s-a f
cererea lui Liviu Dragnea, nu la cererea Biroului permament.
Președintele continuă:

Potrivit Constituției și Regulamentului, în ședința din data de 2 iulie a.c., plenul Camerei Deputaților a procedat mai în
votarea ordinii de zi a sesiunii extraordinare. Însă, potrivit stenogramei ședinței Camerei Deputaților, după apro
ordinii de zi a sesiunii extraordinare astfel cum a fost propusă de Biroul permanent și de Comitetul ordinii de zi, la c
unui singur deputat s-a completat ordinea de zi a sesiunii extraordinare, cu 3 inițiative legislative, respectiv cu proiec
Lege pentru modiﬁcarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție (PL-x 340/
precum și cu propunerea legislativă pentru modiﬁcarea și completarea alin. 3 al art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sis
unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oﬁcial nr. 852, din 20 decembrie 2010 (Pl-x 245/2017) și proiectul de Lege p
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2017 pentru modiﬁcarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 p
organizarea și desfășurarea activității de turism în România.
Și adaugă, în notă:

În nota sesizării, președintele notează: [1] Potrivit stenogramei ședinței Camerei Deputaților din data de 2 iulie a.c., d
deputat Vasile-Daniel Suciu, în calitate de lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților a solicitat: „Întruc
adoptat proiectul ordinii de zi pentru sesiunea extraordinară (...) vă solicit ca Pl-x 245/2017, nu este pe ordinea de zi - Propu
legislativă pentru modiﬁcarea și completarea alin. 3 al art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii p
publicată în Monitorul Oﬁcial nr. 852, din 20 decembrie 2010 - să ﬁți de acord să ﬁgureze pe ordinea de zi, la poziția i
următoare, adică la poziția (...) La fel, PL-x 509/2017, raportul este depus - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordo
Guvernului nr. 15/2017 pentru modiﬁcarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășu
activității de turism în România - pe poziția următoare. Și, la fel, PL-x 340/2018 - Proiectul de Lege pentru modiﬁcarea Le
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție - pe poziția următoare. (...)."

