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A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea 

interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român" 

 
 

 

   În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 

"Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al 

poporului şi al cetăţeanului român" transmisă cu adresa nr. PL-x 79 din 28 martie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/135 din 28 martie 2022.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                      

art. 92  alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  prima Cameră sesizată.  

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 12 aprilie 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 

protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român, prin 

modificarea și completarea mai multor acte normative, precum și prin instituirea unor 

norme de sine stătătoare.  

Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis 

cu adresa nr. 302 din 24 martie 2022, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și 

Social, cu nr. 1517 din 15 martie 2022 precum și Scrisoarea Secretariatului Consiliului 

Suprem de Apărare a Țării, cu numărul DSN1/400, din 24 martie 2022. 

In cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că propunerea legislativă supusă dezbaterilor 

include dispoziții din domenii diferite, fără legătură între ele, iar soluțiile legislative 

formulate nu țin cont de limbajul juridic consacrat actelor normative, fiind ignorate 

prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 



Deasemenea, cu toate că propunerea legislativă își propune protejarea suveranității 

naționale, prevederile sale nu se circumscriu noțiunii de suveranitate așa cum este aceasta 

definită în art.2 alin (1) din Constituția României, republicată și anume “suveranitatea 

națională aparține poporului român, care o execită prin organele sale reprezentative, 

constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum”. 

Din cadrul dezbaterilor a reieșit faptul că propunerea legislativă supusă avizării conține 

numeroase lacune legislative, dar și propuneri insuficient conturate, care nu întrunesc 

cerințele de claritate, previzibilitate și accesabilitate specifice normelor juridice, precum 

prevederi redundande sau referitoare la acte normative abrogate. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi                       

(o abținere) avizarea nefavorabilă a propunerii legislative "Legea suveranităţii - Legea 

pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului 

român". 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 
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