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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

          Bucureşti, 11 octombrie 2022 
         PLx. 493/2022 

 
 
 

BIROULUI  PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 
           Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
completarea art.2 alin.(1) din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Legislativ, precum şi a Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, trimis Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PLx  493/2022. 
          În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
 
                                                          PREŞEDINTE, 
 
                                             Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dana.stefanescu
Conform cu originalul
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                                  PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
                                    CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia juridică,                                                   Bucureşti, 11 octombrie 2022                   
de disciplină şi imunităţi                                       PLx 493/2022 
Nr. 4c-13/754/2022                                                               
    
   

RAPORT 
asupra proiectului de lege pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea 
nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Legislativ, precum şi a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și art. 117 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de lege pentru completarea art.2 alin.(1) din Legea 
nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, 
precum şi a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, trimis cu adresa nr. PLx 493 din 20 septembrie 2022 şi 
înregistrat cu nr.4c-13/754/2022. 
      Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea dispozițiilor 
art.2 alin.(1) din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Legislativ, republicată, cu o nouă literă prin care se instituie o nouă 
atribuție Consiliului Legislativ, potrivit căreia acesta va avea obligația de a întocmi 
versiunile consolidate ale legilor, ordonanțelor, ordonanțelor de urgență și 
hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, precum și completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou articol 
prin care se propune publicarea pe site-ul Consiliului Legislativ a versiunii 
consolidate a unui act normativ care a suferit intervenții legislative, după intrarea 
în vigoare a actului de modificare și/sau de completare. 
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       Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr.978 din 
25 august 2022. 
          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 
11 octombrie 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 majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaților adoptarea Proiectului de lege pentru completarea art.2 alin.(1) din 
Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Legislativ, precum şi a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu amendamentele respinse redate în anexa 
care face parte integrantă din prezentul raport. 
         În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice. 
 
    
 
 
    PREȘEDINTE                                                            SECRETAR 
 

              Laura-Cătălina Vicol - Ciorbă                                      Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Consilier  parlamentar, 
      Dana Ștefănescu                                                                                                                                    
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                                                                                                                                                                                       Anexa                           
 

   AMENDAMENTE RESPINSE 
 

        În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Formă inițiator 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)
Motivare 

1. 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru completarea art. 2 alin.(1) din Legea nr. 
73/1993 pentru înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Legislativ, precum și a 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative 

 
Lege 

pentru completarea art. 2 alin. (1) și modificarea art. 9 alin. (2) 
din Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Legislativ, precum și a Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative 
 

(Autor amendament -dep Oana Murariu-USR)  

 
 
 

Prin vot 
 
 
 
 
 

2. 

Art. I. - La articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 
73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea 
Consiliului Legislativ, republicata în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1122 din 29 
noiembrie 2004, dupa litera f) se introduce o noua 
litera, lit. f1), cu următorul cuprins: 

Art. I. - Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și 
funcționarea Consiliului Legislativ, republicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 1122 din 29 noiembrie 2004, se 
modifică și se completează după cum urmează: 
 

(Autor amendament -dep Oana Murariu-USR) 

 
Prin vot 

3. 

 
 
 
 
,,f1) întocmește versiuni consolidate ale legilor, 
precum și ale ordonanțelor, ordonanțelor de urgență și 
hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului;" 

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o 
nouă literă, f1), cu următorul cuprins: 
 

(Autor amendament -dep Oana Murariu-USR) 
 

 

 
Prin vot 

4. 

 2. La articolul 9 alineatul (2) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
“ (2) Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii se 
numesc prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, reuniţi în 
şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului, pe baza a 

 
Prin vot 
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câte trei propuneri ale birourilor permanente pentru fiecare 
funcţie, cu avizul comisiilor juridice reunite, pentru un 
mandat de 4 ani.  
Aceştia îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod 
individual, a jurământului prevăzut la alin. (3) în faţa 
preşedinţilor celor două Camere.” 
 

(Autor amendament -dep Oana Murariu-USR) 

5. 

 Art. IV. - Mandatul Preşedintelui Consiliului Legislativ şi a 
preşedinţilor de secţii aflați în funcție continuă până la 
împlinirea unui termen de 4 ani de la momentul intrării în 
vigoare a prezentei legi. 
 

(Autor amendament -dep Oana Murariu-USR) 

 
        Prin vot 

�


