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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 privind participarea României la procesul decizional din cadrul 
Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de Uniunea 
Europeană, trimisă cu adresa nr. Pl.x- 310, din  2 mai 2007, înregistrată sub nr. 
31/517 din 3 mai 2007. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, conform prevederilor 
art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (8) pct. 2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr. 1618/28.11.2006. 

Guvernul, în punctul său de vedere, transmis sub nr. 304 din 02.02.2007 
a precizat că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, cu avizul nr. 26/1622 din 8.05.2007 a avizat favorabil 
propunerea legislativă. 

Obiectul de reglementare al iniţiativei legislative îl constituie 
reglementarea procesului de formare a poziţiei naţionale în procesul de decizie 
şi adoptare a acquis-ului comunitar şi de garantare a îndeplinirii obligaţiilor 
României ce izvorăsc din statutul de membru la Uniunea Europeană. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă în şedinţa 
din 29 mai 2007. 

La lucrări au fost prezenţi, din totalul de 27 membrii ai comisiei, 15 
deputaţi. 

Analizând iniţiativa legislativă, membrii comisiei au constatat că prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 s-a înfiinţat Departamentul 
pentru Afaceri Europene, prin comasarea Secretariatului Permanent pentru 
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afaceri Europene din Cancelaria Primului-Ministru, a Direcţiei Generale 
evaluare şi pregătire pentru aderare, precum şi a Direcţiei Generale armonizare 
cu acquis-ul comunitar din cadrul Ministerului Integrării Europene. Aşadar, se 
consideră că propunerea legislativă nu răspunde într-un mod concret şi complet 
nici necesităţii de a stabili, la nivelul Guvernului, o structură de coordonare a 
afacerilor europene, alta decât cea deja creată, nici cerinţei de a jalona liniile 
directoare ale raporturilor dintre Parlament şi Guvern în cadrul procesului 
decizional la nivel comunitar. 

Faţă de cele constatate, în urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, 
cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative privind 
participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene şi 
îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de Uniunea Europeană. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
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