
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                       Bucureşti, 27.06.2007 

                      Nr.  Pl-x 328/2007 
  

RAPORT 
              asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, cu modificările şi 
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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  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu adresa  Pl-x 328 
din 2 mai 2007, înregistrată sub nr. 31/535 din 3 mai 2007.     

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă, în şedinţa din 26 aprilie 2007. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu  unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1602 din 27 noiembrie 2006. 

Guvernul, prin punctul  de vedere transmis cu adresa nr. 20 din             
4 ianuarie 2007, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului              
nr. 26/1631 din 16 mai 2007. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu 
modificările ulterioare, în sensul simplificării procedurii de sesizare a Parchetului 
pentru cercetarea unui membru al Guvernului. Astfel, se propune includerea 
senatorilor şi deputaţilor în categoria celor care îl pot sesiza pe Preşedintele 
României cu privire la săvârşirea unei fapte penale de către membrii Guvernului.  

 
 



 
 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 27 iunie 2007.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii Comisiei, s-a constatat că această propunere legislativă nu se justifică 
pentru următoarele considerente: 

•   raporturile Parlamentului cu Administraţia Prezidenţială sunt stabilite 
explicit prin Constituţie, iar prin aceste reglementări nu există posibilitatea ca  
senatorii şi deputaţii să-l sesizeze pe Preşedintele României pentru ca acesta să 
solicite urmărirea penală a membrilor Guvernului; 

•   la pct. V se propune modificarea şi completarea art. 16 alin. 31 din 
lege, în sensul ca atunci când raportul Comisiei recomandă sesizarea parchetului, 
Preşedintele României să fie obligat să se adreseze acestuia. Această propunere este 
neconstituţională în raport cu prevederile art. 109 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, potrivit cărora, Preşedintele României are dreptul să ceară urmărirea 
penală a membrilor Guvernului, iar nu obligaţia. 

Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat 15 deputaţi. 

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.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială, cu modificările şi completările ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice.  
 
 
 
 

 
                   PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                   Sergiu ANDON                                                  George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
         Consilier, 
Nicoleta Segărceanu 
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