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AVIZ 

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea 

Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare 
a petițiilor 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 
trimisă cu adresa nr. Pl x 220 din 29 mai 2012 şi înregistrată cu nr. 31/445 
din 31 mai 2012. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul a respins propunerea legislativă, în calitate de primă Cameră 
sesizată, în şedinţa din 21 mai 2012. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa 13 iunie 
2012. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002. Aşa 
cum se arată în Expunerea de motive, prin proiect se doreşte ca, în cazul 
nerespectării termenelor de soluţionare a petiţiilor, conducătorii autorităţilor 
şi instituţiilor publice să fie direct răspunzători, iar fapta acestora să 
constituie abatere disciplinară, care să poată fi sancţionată corespunzător. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 
Consiliului Legislativ nr. 43 din 16 ianuarie 2012, precum şi punctul de 
vedere al Guvernului transmis cu adresa nr. 317 din 29 februarie 2012, prin 
care nu se susţine adoptarea propunerii legislative. 



În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu unanimitate  de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative 
legislative. 

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

VICEPREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
         Florin IORDACHE               Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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