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RAPORT SUPLIMENTAR

propunere legislativă privind organizarea activității de lobby
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică,
de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea
legislativă privind organizarea activității de lobby nr. Plx. 581/2010.
Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) și (3) din Constituția
României, republicată, și ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera
Deputaților este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în ședința din 11 octombrie 2010.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații
și propuneri conform avizului nr. 456 din 19 aprilie 2010.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
organizarea activității de lobby realizată de persoane fizice sau juridice, fiind parte
importantă a procesului de creație a legislativului unui stat democratic și elementul
cheie în raportul dintre legislativ, Guvern, administrație locală și sectorul privat, în
vederea creșterii gradului de implicare a cetățenilor în actul de decizie, a
transparenței procesului decizional și a responsabilizării autorităților publice.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat
negativ propunerea legislativă, prin avizul nr. 26/1691 din 24 noiembrie 2010.
Guvernul României nu sus
ține adoptarea inițiativei legislative potrivit
punctelor de vedere exprimat prin adresele nr. 4050/11.04.2016, 2084/29.03.2017
și 33/DSPG/17.01.2020.
Comisia juridică, de disciplină
și imunități
a întocmit un raport cu
propunerea de adoptare a țiativei
ini
leg islative, adoptat înședința din 9
decembrie 2013.
Propunerea legislativă a fost dezbătută în plenul Camerei Deputa
ților în
ședința din 10 decembrie 2013, când s-a decis retrimiterea proiectul la comisia
sesizată în fond pentru întocmirea unui raport suplimentar.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă în
ședința desfășurată în sistem mixt din data de 23 februarie 2021.
La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au participat
în cadrul ședinței desfășurate în sistem mixt conform listei de prezență.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre
dezbatere și adoptare, Raportul suplimentar de respingere a propunerii
legislative.
În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor organice.
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