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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 

pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare 

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

şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea art.22 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor 
unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, 
cu modificările ulterioare, trimisă cu adresa nr. Pl-x 275 din 9 mai 2011, înregistrată cu nr.31/430 din 12 mai 
2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai 2011, în calitate de primă Cameră 
sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.22 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca finanţarea activităţii de 
ordine publică să se asigure din fonduri bugetare, în limita a cel puţin 2,5% din produsul intern brut. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
24 mai 2011. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României transmis cu adresa nr.91 din 14 ianuarie 2011, conform căruia Guvernul nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului 
Legislativ, aviz cu nr.1642 din 27 decembrie 2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât stabilirea printr-un act normativ distinct, altul decât legea 
bugetară anuală, a nivelului fondurilor bugetare ce se pot aloca unei instituţii publice, încalcă regulile şi 
procedurile europene în materie bugetară. Conform prevederilor art.21 alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare nr.69/2010, “Prealocarea unor sume bugetare cu destinaţie specială a unor ordonatori principali de 
credite sau a unor sectoare nu este permisă. Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii principali de 
credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul anual de buget.” 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
                              PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
                                 Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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