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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra 
propunerii legislative privind unele măsuri pentru popularizarea drepturilor 
cetăţenilor Uniunii Europene, trimisă Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic pentru dezbatere în fond, cu 
adresa nr.Pl.-x 76 din 26 februarie 2008. 
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R A P O R T   SUPLIMENTAR  

asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru 
popularizarea drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, în vederea dezbaterii în 
fond, cu propunerea legislativă privind unele măsuri pentru 
popularizarea drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene, trimisă cu 
adresa nr.Pl-x 76 din 26 februarie 2008. 
  Pentru propunerea legislativă a fost întocmit Raportul 
nr.26/2212 din 17 septembrie 2008. 
  Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 
7 octombrie 2008, ca propunerea legislativă şi Raportul aferent 
să fie retrimise Comisiei sesizate în fond, în vederea 
reexaminării şi elaborării unui raport suplimentar. 
  Propunerea legislativă şi Raportul aferent au fost dezbătute 
şi analizate în fond, în şedinţa din 27 ianuarie 2009. 

 La întocmirea Raportului suplimentar, Comisia a avut în 
vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1324/01.10.2007); 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale (nr.Pl.x.76/25/113/18.03.2008); 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2901/02.11.2007). 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa 
din 20 februarie 2008. 
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  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 
prevederilor art.75 din Constituţia României,republicată, şi ale art.92 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
stabilirea unor măsuri pentru popularizarea drepturilor cetăţenilor 
Uniunii Europene. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic propune Plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative, motivat de faptul că,  prin această 
intervenţie legislativă, iniţiatorul nu a precizat sursele financiare 
necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia 
art.138 alin.(5) din Constituţia României,republicată, care prevede că 
„Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”, iar în acelaşi sens art.14 alin.(5) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 Din numărul total de 30 membri ai Comisiei pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au 
participat la dezbateri 22 deputaţi.  

 La dezbaterea propunerii legislative a participat, ca invitat, 
în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor,republicat, domnul Radu Stancu – secretar de stat la 
Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

   Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de invitat, 
membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic, au hotărât, în unanimitate, respingerea 
propunerii legislative privind unele măsuri pentru popularizarea 
drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 

        Sulfina BARBU  Mihai Cristian Apostolache 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Şef serviciu – Consilier parlamentar: 
Sofia CHELARU 
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