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Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, 

trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PLx  156/2022. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

                                                           

                                                 PREŞEDINTE                             

 

                                      Laura Cătălina Vicol Ciorbă                 

dragos.bucur
Conf. cu originalul
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PLx 156/2022                                                             

   

   

RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 

a contenciosului administrativ 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului 

administrativ, trimisă cu adresa nr. PLx 156 din 3 mai 2022 şi înregistrată cu nr.4c-13/341 din 

4 mai 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 

alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.554/2004, în sensul ca persoana vătămată, în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea 

unei pagube iminente, după sesizarea autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii 

ierarhic superioare, să poată cere instanţei să dispună suspendarea executării unui act 

administrativ cu caracter normativ, până la soluţionarea definitivă a acţiunii în anularea 

actului. Totodată, proiectul vizează şi producerea efectelor acestei soluţii faţă de părţile 

litigiului, precum şi faţă de terţi. 

Consiliul Legislativ, conform adresei înregistrată cu nr.456 din 26 aprilie 2022, a 

avizat pozitiv propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social, a avizat pozitiv propunerea legislativă conform avizului 

transmis prin adresa nr. 2170 din 26 aprilie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil propunerea legislativă în ședința din 10 mai 2022. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ 

propunerea legisaltivă în ședinta din 16 mai 2022. 
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Guvernul prin punctul de vedere transmis prin adresa nr.7014 din 21 iunie 2022 

precizează că susține adoptarea propunerii legislative. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

au examinat proiectul de lege în ședința desfășurată în data de 20 septembrie 2022.  

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 

lucrări au hotărât, cu majoritatea voturilor deputaților prezenți, să supună plenului un raport 

de respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ. 

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

organice. 

 

    

 

 

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                                               SECRETAR 

             Laura Cătălina Vicol Ciorbă                                        Ladányi László-Zsol
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