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    RAPORT 
        asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998, 
privind organizarea şi funcţionarea  Monitorului Oficial al României, cu 

modificări şi completări, republicată 
 

În temeiul dispoziţiilor 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 şi completarea Legii nr.202/1998, privind organizarea şi funcţionarea  
Monitorului Oficial al României, cu modificări şi completări, republicată, trimisă cu 
adresa nr. Pl.x. 401 din 14 iunie 2011, înregistrată cu nr. 31/624 din 15 iunie 2011. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 8 iunie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.217 din 2 martie 2011. 

Guvernul României nu susţine adoptarea propunerii legislative, conform 
punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.763 din 25 martie 2011. 

Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea şi funcţionarea 
Monitorului Oficial al României, republicată, în sensul stabilirii unor termene în 
cadrul cărora trebuie îndeplinite anumite operaţiuni legate de publicarea, 
republicarea sau rectificarea actelor, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, pentru a reglementa “în mod unitar” aceste proceduri, astfel cum 
se afirmă în Expunerea de motive. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 iunie 2011. 
  La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, domnul 
Mircea Marinescu, director general al Regiei Autonome  “Monitorul Oficial”. 
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În timpul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat faptul că Ordinul 
secretarului general al Camerei Deputaţilor nr.6/1999, invocat în Expunerea de 
motive, a fost abrogat prin Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor 
nr.1.432/2010 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi 
ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial. 

Soluţiile legislative propuse la punctele 1 şi 3 ale articolului unic se regăsesc 
în Ordinul nr.1.432/2010, astfel că, prin adoptarea acestei iniţiative legislative, se 
poate ajunge la un paralelism juridic. 

În actuala propunere legislativă se propune obligativitatea publicării 
rectificărilor de către Regia Autonomă “Monitorul Oficial” în termen de 10 zile de 
la data comunicării lor, în timp ce Ordinul nr.1.432/2010 prevede un termen de cel 
mult 5 zile de la comunicare. 

La dezbateri au fost prezenţi 22 deputaţi din numărul total de 23 de membri 
ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

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 şi completarea Legii 
nr.202/1998, privind organizarea şi funcţionarea  Monitorului Oficial al României, 
cu modificări şi completări, republicată. 

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

 
 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 
                       Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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