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       Către, 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative 

Legea Tăcerii, trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului pentru examinare pe fond, în procedură 

obişnuită cu adresa nr. Plx. 275 din 23 martie 2015. 

 

 

 

Vicepreşedinte,  

Laurenţiu NISTOR  
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R A P O R T  

asupra propunerii legislative Legea Tăcerii 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 275 din 23 martie 

2015, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, asupra 

propunerii legislative Legea Tăcerii, înregistrată cu nr.4c-6/133 din 

23 martie 2015. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din 18 martie 2015. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a avut în vedere : 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa 

nr.1354/17.12.2014; 

- avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, transmis cu adresa nr.4c-11/467 din 31martie 2015;  

- punctul de vedere negativ al Guvernului transmis cu 

adresa nr.391/12.03.2015 

Propunerea legislativă nu are ca obiect reglementarea 

unor relații sociale, așa cum ar fi fost de așteptat, având în 

vedere că legea, ca act juridic al Parlamentului reglementează 

relațiile sociale cele mai generale și cele mai importante, ci se are 

în vedere exprimarea unei opinii în ceea ce privește activitatea 

Guvernului. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 12 mai 

2015. 

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la 

şedinţă 19 deputaţi.  

In timpul dezbaterilor s-a constatat că propunerea legislativă 

nu are ca obiect reglementarea unor relații sociale, așa cum 

ar fi fost de așteptat, având în vedere că legea, ca act juridic al 

Parlamentului reglementează relațiile sociale cele mai generale și 

cele mai importante, ci se are în vedere exprimarea unei opinii în 

ceea ce privește activitatea Guvernului, forma de exprimare aleasă 
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fiind mai apropiată de cea a unui pamflet decât de aceea a unui act 

normativ. 

Din analiza propunerii legislative din punct de vedere al 

concordanței cu Constituția, cu ansamblul legislației și cu normele 

de tehnică legislativă, nici nu mai apare ca fiind necesară, având în 

vedere că ”soluțiile” cuprinse în cele 10 articole ale propunerii sunt 

în flagrantă opoziție cu normele fundamentale ale Constituției. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative Legea 

Tăcerii. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE                  SECRETAR, 

LAURENŢIU NISTOR RADU BABUŞ  

    

 

 

 
 

 

 
Sef serviciu, Sofia CHELARU  
 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


		2015-05-14T13:14:52+0300
	Nicoleta I. Toma




