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asupra propunerii legislative pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 
 

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 în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative trimisă cu 
adresa nr. Plx. 228/2015 din data de 11 martie 2015, înregistrată la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-11/380/2015 din 12 martie 2015. 

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

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 4 martie 2015.  

Consiliul Legislativ a avizat negativ ini�iativa legislativă, conform 
avizului nr. 1094 din 3 octombrie 2014. 

Propunerea legislativă supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 58 alin.(2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările �i 
completările ulterioare, în sensul că, toate actele normative, nu numai cele de 
importan�ă �i complexitate deosebită cum este prevăzut în prezent, să poată fi 
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modificate înainte de data intrării lor în vigoare, urmând ca modificările aduse 
înainte de intrarea în vigoare a actului normativ să intre în vigoare la aceea�i dată 
cu actul normativ modificat.  

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei ini�iative legislative, 
conform punctului de vedere transmis Comisiei juridice, de disciplină �i 
imunită�i. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină �i imunită�i, a dezbătut ini�iativa 
legislativă în �edin�a din data de 21 noiembrie 2016. 

Din numărul total de membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
la lucrările comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, 
respingerea propunerii legislative pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, ini�iativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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