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Camera Deputaţilor  
 
 

 

 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 
ŞI IMUNITĂŢI  
Nr. 4c-13/944/2018 
Bucureşti, 18 decembrie 2018 
 
Nr.  Plx 601/2018 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr. 4c-7/498/2018 
 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, 

Parlamentarism şi Proceduri Legislative, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, cu adresa nr. 

PL- x 601 din 22 octombrie 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-13/944 din 23 octombrie 2018, 

respectiv cu nr. 4c-7/498/2018. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

                  PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE,                                       

                Nicuşor HALICI                               Florin Claudiu ROMAN 
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COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                                                 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE,  
                   ŞI IMUNITĂŢI                                                                                                                     PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4C-13/944                                                                                                                                             Nr. 4C-7/498 
Bucureşti, 18 decembrie 2018 

RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi 

Proceduri Legislative 
(PLx.601/2018) 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa 
nr. PL x. 601 din 22 octombrie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici 
Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 16 octombrie 2018. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 526 din 30 mai 2018. 
Guvernul, prin punctul de vedere nr.1283/02.07.2018 transmis, nu susţine iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă. 

 Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Politici 
Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative, for ştiinţific, cu personalitate juridică, de drept public, sub coordonarea Parlamentului. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  
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Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 4 decembrie 2018. 
Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 deputaţi. La lucrările 
Comisiei a participat, în baza prevederilor art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Marius Dorobanţu - director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 18 decembrie 2018.  

La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi  respingerea propunerii privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Institutului de Politici Parlamentare, Parlamentarism şi Proceduri Legislative, deoarece iniţiativa legislativă nu asigură respectarea 
legislaţieiv fiscal-bugetare, nefiind prezentate măsurile propuse de iniţiator pentru acoperirea majorării cheltuielilor astfel încât să nu fie influenţat 
deficitul bugetar. 

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

 
PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 

                                                           
                                                         Nicuşor HALICI                                          Florin Claudiu ROMAN 

 
 
 

                                                           SECRETAR,                                                          SECRETAR, 
 
                                                Adina Cristina CĂRUCERU                           Angelica FĂDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Consilier parlamentar, Alexandra Muşat                                                                                                                                                                                                                      Consilier parlamentar, Elena Hrincescu      
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