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                                     RAPORT 
asupra  propunerii legislative de completare a Legii nr.24(r)/2000 

 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative   
 
 

              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă de 
completare a Legii nr.24(r)/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, trimisă cu adresa nr.Pl-x 337 din 12 mai 
2008 şi  înregistrată cu nr. 31/498 din 13 mai 2008. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 6 mai  2008. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.4 din 03.01.2008, a avizat negativ 
propunerea legislativă întrucât se încalcă dispoziţiile constituţionale care 
reglementează dreptul de iniţiativă legislativă al Guvernului. 
             Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr.293 din 
31.01.2008,  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  
 
              Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
interzicerii preluării de către Guvern, în cuprinsul proiectelor de lege, 
ordonanţelor sau ordonanţelor de urgenţă, fără acordul parlamentarilor, a ideilor 
şi propunerilor din iniţiativele legislative ale acestora. 
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              În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 27 august 
2008. La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea 
Ministerul Justiţiei, domnul Theodor Cătălin Nicolescu, secretar de stat. 
 
              La dezbateri au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 26 membrii ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
 
              În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate s-a reţinut că 
norma propusă prin această iniţiativă legislativă îngrădeşte dreptul de iniţiativă al 
Guvernului, încălcându-se  dispoziţiile art. 74 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată. 

Pentru aceste considerente, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi (o abţinere), să  propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative. 

 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
                          PREŞEDINTE ,                                   SECRETAR, 

           Sergiu ANDON                                   George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Cecilia Păduroiu 
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