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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.19 alin.1 lit.e din Legea 
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

 
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 art.19 
alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, trimisă cu 
adresa Pl-x 775 din 29 noiembrie 2010 şi înregistrată cu nr. 31/1156 din 2 decembrie 
2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
şedinţa din 23 noiembrie 2010. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.19 alin.1 
lit.e din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, în sensul obligării 
prefectului ca, în cazul în care va ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actul 
administrativ considerat nelegal să solicite autorităţii emitente, motivat, cu cel puţin 10 
zile înaintea introducerii acţiunii, reanalizarea actului socotit nelegal în vederea 
modificării sau, după caz, a revocării lui. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut iniţiativa legislativă  în şedinţa din 15 decembrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.900 din 13.07.2010.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, întrucât dreptul 
prefectului de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele considerate 
nelegale ale autorităţilor administraţiei publice locale este prevăzut la nivel constituţional 
- art.123 alin.(5) din Constituţia României. Atât Constituţia, cât şi Legea nr.554/2004, 
care dezvoltă dispoziţiile constituţionale, prevăd dreptul, iar nu obligaţia, prefectului de a 
ataca actele considerate ilegale. 

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

             PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                          Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
Expert, Roxana Zegrean 
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