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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

               Bucureşti,  29.01.2007 
              Nr.  P.l.x.- 874 

  
RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea 
 Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative 
 

                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea  legislativă pentru  modificarea şi  
completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea  actelor normative, trimisă cu adresa nr. P.l.x. – 874 din 13 noiembrie 
2006 şi înregistrată sub nr. 31/1367 din  15 noiembrie 2006. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 92  alin (9) 
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

Senatul, în  calitate  de primă  Cameră  sesizată, a respins această  
propunere  legislativă în şedinţa  din 9 noiembrie 2006. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 947 din 4 iulie 2006. 

Guvernul, prin punctul  de  vedere transmis  cu adresa nr.2206 din 
19 iulie 2006,  nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind  normele de 
tehnică legislativă pentru  elaborarea actelor normative, republicată, în sensul 
introducerii obligativităţii semnării, de către primul-ministru şi de către miniştri, a 
proiectelor de lege şi a ordonanţelor Guvernului, precum şi a punctelor de vedere 
ale acestuia la propunerile legislative. De asemenea, se mai propune ca, în cazul în 
care Guvernul, prin ordonanţă de urgenţă, suspendă aplicarea unei legi, fapta să 
constituie infracţiune şi să fie sancţionată conform Codului penal şi Legii 
nr.115/1999 privind răspunderea ministerială, iar nesemnarea instrumentelor de 
prezentare şi motivare să constituie contravenţie şi să se sancţioneze cu amendă de 
1.000 lei.  
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat propunerea  legislativă, menţionată 
mai  sus, în şedinţa din  29 ianuarie 2007. 

În urma  examinării  iniţiativei legislative, a punctului de vedere  al  
Guvernului şi  a opiniilor  exprimate  de către  membrii Comisiei  s-au  constatat 
următoarele: 

- soluţia legislativă  preconizată prin iniţiativa legislativă referitoare  
la  semnarea proiectelor de acte  normative emise de Guvern  nu  se justifică, 
întrucât dispoziţiile  legale în vigoare,  aplicabile  în materie,  se constituie într-un 
cadru normativ de natură  să  asigure funcţionarea în bune condiţii a mecanismelor  
aferente acestui  domeniu. În acest sens  sunt atât prevederile  Constituţionale  ale  
art.108 alin.(4), cât şi dispoziţiile   art. 10 alin.(3) şi  art. 32 din Legea  nr.24/2000,  
republicată, precum şi cele ale Regulamentului privind  procedurile, la  nivelul 
Guvernului, pentru  elaborarea, avizarea  şi prezentarea  proiectelor  de acte 
normative spre adoptare, aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului nr.50/2005; 

- întrucât punctele  de vedere ale  Guvernului referitoare la 
propunerile  legislative nu  sunt  acte  normative, introducerea în cuprinsul Legii 
nr.24/2000 a unor  referiri la această  categorie  de documente, în sensul  propus  
de iniţiatori  nu  se justifică; 

- prin introducerea  în  Legea nr.24/2000 a unor  prevederi 
referitoare la  atragerea răspunderii  penale în cazul în care  Guvernul prin 
ordonanţă suspendă  aplicarea unei  legi s-ar ajunge la  adoptarea unor dispoziţii  
contradictorii chiar în cuprinsul aceleaşi legi, care la  art.64 alin.(1) prevede că „în 
cazuri  speciale,  aplicarea  unui  act  normativ poate fi  suspendată  printr-un alt  
act  normativ de acelaşi nivel sau  de nivel superior”.  

- introducerea  răspunderii  contravenţionale  a persoanelor  
implicate în derularea  procesului legislativ excede obiectului şi sferei  de aplicare 
a Legii  nr.24/2000. 
                    Faţă  de considerentele menţionate mai  sus, membrii Comisiei au 
hotărât, cu  unanimitate  de voturi, să  propună Plenului Camerei  Deputaţilor, 
respingerea  propunerii  legislative pentru modificarea şi  completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative.   
       Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi  la dezbateri 13 deputaţi. 
       În raport de obiectul şi conţinutul său, prin care se propune  
introducerea  în cuprinsul  Legii  nr.24/2000 a unei  infracţiuni, propunerea  
legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
                      PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                     Sergiu ANDON                                         George BĂEŞU  
 
 
Consilier 
Dumitra Diaconu 


