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                                     RAPORT 
 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004 

 
           În temeiul dispoziţiilor 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 
art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, trimisă cu 
adresa nr. Pl-x 840 din 13 decembrie 2010, înregistrată sub nr. 31/1249 din 16 
decembrie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  prima Cameră sesizată. 
 Plenul Senatului, în şedinţa din 6 decembrie 2010, a hotărât că propunerea 
legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004 este de competenţa decizională a Senatului. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 1318 din 4 noiembrie 2010. 

Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr.2959 din 26 
noiembrie 2010, nu  susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul schimbării termenului pentru 
introducerea, la instanţele de contencios administrativ, a cererilor prin care se 
solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, 
recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate, de la 6 luni la 45 de 
zile, având în vedere necesitatea rezolvării cu celeritate a litigiliilor respective. 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 25 ianuarie 2011.  
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           În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de respingere a propunerii legislative pentru modificarea art.11 alin.(1) 
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

La dezbateri au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 26 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
   
 
 
                        PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                          Daniel BUDA                          ALINA-STEFANIA GORGHIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant  parlamentar, 
Denisa Popdan 
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