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AVIZ 

asupra  propunerii legislative privind valorificarea declaraţiilor politice 
      
               
               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu propunerea legislativă privind valorificarea declaraţiilor politice, trimisă cu 
adresa nr.Pl.X 572 din 10 septembrie 2007 şi înregistrată cu nr. 31/947 din 11 septembrie 
2007.  
              Senatul,  în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, 
în şedinţa din 6 septembrie  2007.  

    În conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională.  
             Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut propunerea legislativă  menţionată mai sus, în şedinţa din 4 
octombrie 2007. 
      Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă dezbaterii, 
expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului, transmis cu adresa nr.1150 din 17 
mai 2007, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, şi avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ nr.547 din 27 aprilie 2007.  

      Cu prilejul dezbaterilor Comisia a constatat că iniţiativa legislativă nu este 
conformă cu principiile şi mecanismele constituţionale care stau la baza numirii, rolului şi 
exercitării autorităţii executive şi a raporturilor acesteia cu Parlamentul. Declaraţiile 
politice ale parlamentarilor, care provin din întreg spectrul politic, făcute în nume propriu 
sau al grupului parlamentar, nu pot obliga în niciun fel Guvernul. De altfel, nici 
declaraţiile plitice şi nici obligarea Guvernului  de a raporta periodic modul de rezolvare 
a solicitărilor parlamentarilor exprimate în declaraţii politice nu fac parte din pârghiile 
constituţionale de control asupra executivului. Practic, o asemenea sarcină, ar deturna 
rolul esenţial Guvernului, astfel cum este stabilit în art.102 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată, de asigura, potrivit programului său de guvernare acceptat de 
Parlament, realizarea politicii interne şi externe a ţării şi de a exercita conducerea 
generală a administraţiei publice.   
                  În urma dezbaterilor Comisia, în unanimitate, a hotărât avizarea negativă a 
propunerii legislative. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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