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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă  înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra  Propunerii legislative 

privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului, 

trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl - x 276 din 18 iunie 

2019, înregistrată cu nr.4c-13/537 din 19 iunie 2019. 

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

categoria legilor organice. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicuşor HALICI 
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 RAPORT  
 asupra 

Propunerii legislative privind protecţia operatorilor economici împotriva 
abuzurilor instituţiilor statului 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă 
privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului, 
trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 276 din 18 iunie 
2019, înregistrată cu nr.4c-13/537 din 19 iunie 2019. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor 
art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea bazei 
legale prin care operatorii economici din România să fie protejaţi împotriva 
eventualelor abuzuri ale instituţiilor statului. Soluţiile legislative propuse constau, în 
principal, în: consacrarea efectului suspensiv al plângerii prealabile introdusă 
împotriva unui act individual emis de o instituţie a statului, în virtutea atribuţiilor 
acestora de supraveghere, autorizare şi control, consacrarea efectului suspensiv al 
acţiunii împotriva deciziei prin care a fost soluţionată plângerea prealabilă, până la 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.  

Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr.313 din 17 aprilie 2019. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act 
normativ, cu observaţia ca măsurile propuse să se aplice tuturor contribuabililor, fie ele 
persoane fizice sau juridice.  
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Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această 

iniţiativă legislativă, până în prezent. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil propunerea legislativă, în şedinţa din 25 iunie 2019, cu 
majoritate de voturi, conform adresei cu nr.4c-6/439 din 26 iunie 2019. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a avizat 
negativ propunerea legislativă, în şedinţa din 17 septembrie 2019, cu majoritate de 
voturi, conform adresei cu nr.4c-1/131 din 17 septembrie 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 24 
septembrie 2019. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un 
raport de respingere a Propunerii legislative privind protecţia operatorilor 
economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.k) din 
Constituţia României, republicată.  
 
 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
                  Nicuşor HALICI                               Alina – Elena TĂNĂSESCU 
 
 
 
 
 
             
   
 
 

           


