
 

Parlamentul  României 
    Camera Deputaţilor 

 

                                                                                                                                    
 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 Bucureşti, 9 aprilie 2019 
Pl-x 109/2019 

 
Către, 
 

BIROUL PERMANENT 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerea legislativă 
privind completarea Legii nr.90 din 26 martie 2001 privind  organizarea 
�i func�ionarea Guvernului României �i a ministerelor, trimis Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. Pl-x 109 din 27 martie 2019. 

În raport cu obiectul si con�inutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
                                                           

                                                PREŞEDINTE                             
 

                                                Nicu�or HALICI                 
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            RAPORT  
asupra Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 90 din 26 martie 2001 

privind organizarea �i func�ionarea Guvernului României �i a ministerelor 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii a 
fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu, Propunerea legislativă privind completarea Legii 
nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea �i func�ionarea Guvernului României �i 
a ministerelor trimis cu adresa nr. Plx 109 din 27 martie 2019 şi înregistrat cu nr.4c-13/305, 
din 28 martie 2019. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr.206 din 20 martie 2019, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.90 din 26 
martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu un 
nou alineat, alin.(2), în sensul interzicerii posibilităţii modificării de către Guvern a 
termenelor de intrare în vigoare a legilor prin hotărâri, ordonanţe simple sau de urgenţă. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările �i completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat proiectul de lege în �edin�a, în data de 9 aprilie 2019.  
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La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere expunerea de motive �i 
avizul negativ al Consiliului Legislativ. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 
lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor  un 
raport respingere a  propunerii legislative privind completarea Legii nr. 90 din 26 martie 
2001 privind organizarea �i func�ionarea Guvernului României �i a ministerelor. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 
 
 
 

    
               PREŞEDINTE,                                 SECRETAR,                              
      

   Nicu�or HALICI                                     Aida-Cristina CĂRUCERU                 
 
 

  
           

  
 
 
                                      
                                             
                                                                                        
 

            Consilier parlamentar, Drago� Bucur               


