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                                            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI                   

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

  COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

                                                                Bucureşti, 13 mai 2019 
Nr. 4c-13/422

Plx. 231/2019 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 

trimisă, spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, cu 

adresa nr. Plx. 231/2019 din 6 mai 2019. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

Costel Neculai DUNAVA 
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                                                                            PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           

                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

Nr.4C-13/422                                                                                                                            
Bucureşti, 13 mai 2019 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, trimisă cu adresa nr. Plx. 231/2019 din 6 mai 2019 
și înregistrată cu nr. 4c-13/422 din 7 mai 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 113 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 348 din 24.04.2019. 
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004. Intervenţiile legislative vizează crearea unui cadru legislativ în care să primeze coerenţa şi principiul 
respectării drepturilor celor care interacţionează cu reprezentanţii administraţiei publice, precum şi punerea în acord a acestei legi 
cu principii şi norme statuate la nivel european, respectiv, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care 
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reglementează la art.41 „dreptul la buna administrareˮ, Recomandarea Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei din 20 iunie 
2007 cu privire la buna administrare şi Rezoluţia Comitetului de Miniştri ai Consiliului Europei nr.(77)3 cu privire la protecţia 
individului în relaţia cu actele autorităţilor administrative. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 13 mai 2019. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de 
prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi respingerea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

 

     VICEPREȘEDINTE,                                                                 SECRETAR, 

                         Costel Neculai DUNAVA                                                                Aida Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 
 


