
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 

 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Legislativ 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. – Legea nr. 73/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.122  din 29 noiembrie 2004, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 2 alineatul (1), după litera e) se introduce o 

nouă literă, lit. e1), cu următorul cuprins: 
„e1) examinează conformitatea legislaţiei cu dispoziţiile şi 

principiile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului după cum  
este interpretat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului;” 
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 2. La articolul 3 alineatul (3), după litera a) se introduce o 
nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins: 
 „a1) concordanţa reglementării propuse cu Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului şi cu jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, precum şi cu tratatele şi pactele 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România 
este parte;” 
 
 3. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(3) În structura organizatorică a Consiliului Legislativ se 
cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea 
legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, Departamentul 
pentru armonizarea legislaţiei cu dispoziţiile  Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului, cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, precum şi cu dispoziţiile tratatelor şi pactelor 
privitoare la drepturile omului, la care România este parte, 
Departamentul de informatică legislativă şi Secretariatul 
Consiliului Legislativ.” 
 
 Art. II. – Prevederile referitoare la Departamentul pentru 
armonizarea legislaţiei cu dispoziţiile  Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului, cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, precum şi cu dispoziţiile tratatelor şi pactelor privitoare la 
drepturile omului, la care România este parte, din cuprinsul art. 8 
alin. (3) din Legea nr. 73/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.122  din 23 noiembrie 2004, cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta lege, intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2011. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 9 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76                  
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 
Roberta  Alma Anastase 

 


