
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                        Bucureşti, 23.11.2010  

                                             PL-x 506/2010 
     

     R A P O R T   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
trimis cu adresa nr. PL-x 506 din 9 noiembrie 2010, înregistrat sub nr.31/872 din 10 noiembrie 2010. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 15 septembrie 
2010. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 317 din 29 martie 2010. 
Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1344 din 25 mai 2010 susţine adoptarea iniţiativei 

legislative sub rezerva însuşirii propunerilor şi observaţiilor cuprinse în punctul de vedere. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul menţionării expressis verbis în textul legii a obligativităţii raportării actelor normative interne la 
prevederile şi principiile Convenţiei şi la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, se doreşte ca  
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toate proiectele de acte normative să fie însoţite în mod obligatoriu de o evaluare preliminară a impactului noilor 
reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din  23 noiembrie 2010.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 27 membri 
ai acesteia.  

La dezbatere a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Justiţiei doamna Claudia Roşianu, 
consilier juridic.    

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. 

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

         
 
 

        PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR,                                                                    
                             Daniel BUDA                                       Gabriel ANDRONACHE                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Roxana David 
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ANEXĂ AMENDAMENTE ADMISE 
  

Nr.  
crt. 

Legea nr. nr. 24 din 27 martie 2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative 

Textul proiectului de lege Amendamente Motivare 

1.   L E G E
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, 
republicată 
 

L E G E
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative 
Autor: Comisia juridică 
 

 

2.   Articol unic- Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 
2010, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Art. I- Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor 
normative, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 
2010, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
Autor: Comisia juridică 
 

 

 Art. 6: Conţinutul şi 
fundamentarea soluţiilor 
legislative  
 
(1) Proiectul de act normativ 
trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile care să 
conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă. 

1. La articolul 6, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„(1) Proiectul de act normativ 
trebuie să instituie reguli necesare, 
suficiente şi posibile care să 
conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi eficienţă legislativă. 

1. Alineatul (1) al articolul 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Autor: Comisia juridică 
Nemodificat 

Pentru 
respectarea 
exigenţelor 
de tehnică 
legislativă 
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Soluţiile pe care le cuprinde 
trebuie să fie temeinic 
fundamentate, luându-se în 
considerare interesul social, 
politica legislativă a statului 
român şi cerinţele corelării cu 
ansamblul reglementărilor interne, 
precum şi ale armonizării 
legislaţiei naţionale cu legislaţia 
comunitară şi cu tratatele 
internaţionale la care România 
este parte.
 

Soluţiile pe care le cuprinde 
trebuie să fie temeinic 
fundamentate, luându-se în 
considerare interesul social, 
politica legislativă a statului 
român şi cerinţele corelării cu 
ansamblul reglementărilor interne 
şi ale armonizării legislaţiei 
naţionale cu legislaţia comunitară 
şi cu tratatele internaţionale la care 
România este parte, precum şi cu 
jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului." 
 

3.  ---------------------------- 2. La articolul 7, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alin.(3 ), cu următorul cuprins: 1

 
 
„(3 ) Propunerile legislative, 
proiectele de legi şi celelalte 
proiecte de acte normative vor fi 
însoţite în mod obligatoriu de o 
evaluare preliminară a impactului 
noilor reglementări asupra 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului." 

1

 

2. După alineatul (3) al 
articolului 7, se introduce un 
nou alineat,
alin.(3 ), cu următorul cuprins: 1

Autor:  Comisia juridică 
Nemodificat 

Pentru 
respectarea 
exigenţelor 
de tehnică 
legislativă 

4.   3. La articolul 13, după litera c) 
se introduce o nouă literă, lit. d), 
cu următorul cuprins: 

3. La articolul 13, după litera c) 
se introduce o nouă literă, lit. d), 
cu următorul cuprins: 
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,,d) proiectul de act normativ 
trebuie să fie corelat cu 
dispoziţiile Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului şi ale 
protocoalelor adiţionale la aceasta, 
ratificate de România prin Legea 
nr.30/1994 privind ratificarea 
Convenţiei pentru apărarea 
drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale şi a 
protocoalelor adiţionale la 
această convenţie şi prin Legea 
nr.79/1995 privind ratificarea 
Protocolului nr. 11 la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor 
fundamentale referitor la 
restructurarea mecanismului de 
control stabilit prin convenţie, 
încheiat la Strasbourg la 11 mai 
1994, precum şi cu jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor 
Omului." 
 

,,d) proiectul de act normativ 
trebuie să fie corelat cu 
dispoziţiile Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului şi ale 
protocoalelor adiţionale la aceasta, 
ratificate de România, precum şi 
cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului." 
Autor: Tudor Panţâru

5.  Art. 21: Jurisprudenţa şi 
doctrina juridică
În activitatea de documentare 
pentru fundamentarea proiectului 
de act normativ se vor examina 
practica Curţii Constituţionale în 
acel domeniu, practica instanţelor 

4. Articolul 21 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.21.- În activitatea de 
documentare pentru 
fundamentarea proiectului de act 
normativ se vor examina practica 
Curţii Constituţionale în acel 

 
 
Nemodificat 

 

 5



judecătoreşti în aplicarea 
reglementărilor în vigoare, precum 
şi doctrina juridică în materie.
 

domeniu, jurisprudenţa în 
materie a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, practica 
instanţelor judecătoreşti în 
aplicarea reglementărilor în 
vigoare, precum şi doctrina 
juridică în materie." 
 

6.  Art. 22: Raportul cu legislaţia 
comunitară şi cu tratatele 
internaţionale
(1) Soluţiile legislative 
preconizate prin noua 
reglementare trebuie să aibă în 
vedere reglementările în materie 
ale Uniunii Europene, asigurând 
compatibilitatea cu acestea.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică 
în mod corespunzător şi în ceea ce 
priveşte dispoziţiile cuprinse în 
tratatele internaţionale la care 
România este parte. 
 
 
 
(3) Când este cazul, se vor face 
propuneri de modificare şi 
completare a actelor normative 
interne ale căror dispoziţii nu sunt 
concordante cu cele ale actelor 
internaţionale la care România 

5. Articolul 22 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.22.- (1) Soluţiile legislative 
preconizate prin noua 
reglementare trebuie să aibă în 
vedere reglementările în materie 
ale Uniunii Europene, asigurând 
compatibilitatea cu acestea. 
(2) Prevederile alin.(l) se aplică în 
mod corespunzător şi în ceea ce 
priveşte dispoziţiile cuprinse în 
tratatele internaţionale la care 
România este parte, precum şi în 
ceea ce priveşte jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 
(3) Când este cazul, se vor face 
propuneri de modificare şi 
completare a actelor normative 
interne ale căror dispoziţii nu sunt 
concordante cu cele ale actelor 
internaţionale la care România 

5. Articolul 22 va avea 
următorul cuprins: 
 
(1) Nemodificat
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Nemodificat 
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este parte sau nu asigură 
compatibilitatea cu dreptul 
comunitar.
 

este parte sau nu asigură 
compatibilitatea cu dreptul 
comunitar sau se află în 
contradicţie cu jurisprudenţa 
Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. 
(4) Guvernul, în termen de cel 
mult 3 luni de la data 
comunicării hotărârii Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, 
prezintă Parlamentului 
proiectul de lege cu privire la 
modificarea şi completarea sau 
abrogarea actului normativ sau 
a unor părţi ale acestuia care vin 
în contradicţie cu dispoziţiile 
Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului şi a 
protocoalelor adiţionale la 
aceasta, ratificate de România 
prin Legea nr. 30/1994 şi prin 
Legea nr.79/1995 sau cu 
hotărârile Curţii Europene a 
Drepturilor Omului." 
 

 
 
 
 
 
 
(4) Guvernul, în termen de cel 
mult 3 luni de la data 
comunicării hotărârii Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, 
prezintă Parlamentului 
proiectul de lege cu privire la 
modificarea şi completarea sau 
abrogarea actului normativ sau 
a unor părţi ale acestuia care vin 
în contradicţie cu dispoziţiile 
Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului şi ale 
protocoalelor adiţionale la 
aceasta, ratificate de România, 
şi cu hotărârile Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. 
Autor: Tudor Panţâru 
 

7.    Art. II. -  Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.260 din 21 aprilie 
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2010, cu modificările aduse prin 
prezenta lege va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
renumerotare.
Autor: Comisia juridică 
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