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                                  PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

                   Bucureşti, 31 martie 2015 
                   Nr. Pl- x 66/2015 

 
RAPORT 

 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea �i func�ionarea Guvernului 

României �i a ministerelor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea �i func�ionarea Guvernului României �i a 
ministerelor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 66 din 11 martie 2015 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/376  din 12 martie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată. 

Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului a transmis un aviz favorabil cu amendamente. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1020 din 19 septembrie 2014, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observa�ii �i propuneri. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr.1542 din 12 martie 2015 prin care susţine adoptarea 
propunerii legislative, sub rezerva însu�irii observa�iilor �i propunerilor de la pct. II al punctului de vedere. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea �i 
func�ionarea Guvernului României �i a ministerelor, cu modificările �i completările ulterioare, în sensul instituirii unui 
cadrul normativ mai explicit în ceea ce prive�te emiterea de către Guvern a punctelor de vedere asupra propunerilor 
legislative ini�iate de către parlamentari. 
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctul de vedere al 
Guvernului României,  avizul Consiliului Legislativ �i avizul Comisiei pentru administra�ie publică �i amenajarea 
teritoriului, în şedinţa din 31 martie 2015.  

La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
La dezbaterile comisiei a fost prezentă, în calitate de invitat, doamna Cristina Cri�u – secretar de stat Departamentul 

pentru Rela�ia cu Parlamentul. 
Cu ocazia dezbaterilor, membrii Comsiiei au constatat că sunt suficiente dispozi�iile legii în vigoare �i s-a apreciat 

inclusiv men�inerea tezei a II- a a literei b1) a articolului 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea �i func�ionarea 
Guvernului României �i a ministerelor, referitoare la nerespectarea termenului de 60 de zile care echivalează cu sus�inerea 
implicită a formei ini�iatorului propunerii legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 
supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 90/2001 privind 
organizarea �i func�ionarea Guvernului României �i a ministerelor. Amendamentele Comisiei pentru administra�ie 
publică �i amenajarea teritoriului, transmise prin avizul nr. 4c-6/105 din 17 martie 2015, rămase fără obiect, sunt redate în 
anexă. 

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

                      
                      VICEPREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 

 
                     Ciprian Nicolae NICA                                  Gabriel ANDRONACHE                         

 
 
 

 
 
 

�ef serviciu, Ciprian Bucur 
 

Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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                                                                                                                                                                      ANEXA 
Amendamentele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

transmise prin Avizul nr. 4c-6/105 din 17 martie 2015 
 

   
Nr. 
crt. 

Legea nr. 90/2001 Text propunere legislativă Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

1.  Art.11 
........................................... 
b1) emite puncte de vedere 
asupra propunerilor 
legislative, inițiate cu 
respectarea Constuției, și le 
trimite Parlamentului, în 
termen de 60 de zilede la data 
solicitării. Nerespectarea 
acestui termen echivalează 
cu susținerea implicită a 
formei inițiatorului; 

Art.11 
........................................... 
b1) emite puncte de vedere asupra 
propunerilor legislative, inițiate 
cu respectarea Constuției, și le 
trimite Parlamentului, în termen 
de 60 de zile de la data solicitării 
într-una din următoarele forme: 
 
 
 
i. susține propunerea legislativă 
astfel cum a fost formulată; 
 
ii. susține propunerea legislativă 
cu observații și propuneri, sub 
rezerva însușirii acestora; 
 
iii. nu susține propunerea 
legislativă în forma prezentată; 
 
 
 
 

Art.11 
........................................... 
b1) emite puncte de vedere 
asupra propunerilor 
legislative, inițiate cu 
respectarea Constuției, și le 
trimite Parlamentului, în 
termen de 60 de zile de la 
data solicitării într-una din 
următoarele forme: 
 
nemodificat 
 
 
nemodificat 
 
 
 
iii. nu susține motivat 
propunerea legislativă în 
forma prezentată; 
 
(Autor: dep. Cseke Attila-Zoltán 
- Grup parlamentar al UDMR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerăm că es
necesară motivar
nesusținerii propuneril
legislative așa cum 
întâmplă  în prezent 
majoritatea cazurilor. 
 
 
Întrucât la punctul iii. 
solicită expres motivar
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iv. solicită, motivat, respingerea 
propunerii legislative. 

Se elimină 
 

(Autor: dep. Ioan Oltean -  
Grup parlamentar al PNL) 

de către Guvern 
respingerii unei propun
legislative, punctul 
rămăne fară obiect. 
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