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RAPORT 

asupra propunerii legislative privind protecţia persoanei private 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind protecţia persoanei 
private, trimisă cu adresa nr. P.l.X-639, din 27 octombrie 2004, înregistrată 
sub nr. 31/ 951 din 28 octombrie 2004. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţie şi ale art. 86 alin.3 pct.2 
lit.h) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională în cazul acestei iniţiative legislative.  

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa sa din 21 octombrie 
2004. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 647/15.09.2004. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului  
nr. 26/2074 din 3.11.2004. 

De asemenea, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat negativ propunerea legislativă, conform 
avizului  nr. 639/ 26.10.2004 

Guvernul, în punctul său de vedere, înregistrat la Senat sub nr. 
396/26.05.2004, a precizat că nu susţine adoptarea acestei propuneri 
legislative. 

Propunerea  legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor 
reguli prin care persoana privată, fie persoană fizică, fie persoană juridică să 
fie apărată, în faţa funcţionarului public şi a instituţiilor publice, prin 
responsabilizarea acestora în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, 
descurajându-se birocratizarea vieţii publice şi promovându-se soluţii de 
simplificare a procedurilor administrative şi de o mai mare transparenţă a 
acestora. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

flori



În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 2 februarie 2004. Au participat domnul deputat Adrian Severin, iniţiator, 
precum şi domnul Ionel Didea, director în Ministerul Justiţiei. 

La dezbaterile privind această propunere legislativă au fost prezenţi 17 
deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 

Analizând propunerea legislativă, membrii comisiei au apreciat că 
aceasta nu poate fi acceptată din următoarele considerente: 

 Prin dispoziţiile art. 2, 3 şi 4 se creează un paralelism de 
reglementare între propunerea legislativă şi dispoziţiile art. 51 
din Constituţie referitoare la dreptul de petiţionare, dispoziţiile 
art. 52 al Constituţiei referitoare la dreptul persoanei vătămate 
de o autoritate publică, dispoziţiile art. 59 din Constituţie 
referitoare la atribuţiile Avocatului poporului, reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, care se regăseşte în O.U.G.  
nr. 27/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002. În 
felul acesta nu sunt respectate dispoziţiile art. 14 al Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, potrivit cărora în procesul de 
legiferare trebuie evitată instituirea aceloraşi reglementări în 
două sau mai multe acte normative. 

 Dispoziţiile art. 10 şi art. 11 referitoare la „dreptul persoanei la 
o corectă informare”, nu sunt necesare, întrucât sunt 
reglementate de Legea nr. 544/2001 privind accesul la 
informaţiile de interes public. 

 Art. 12 din propunerea legislativă face referire la limitarea 
capacităţii de exerciţiu a persoanei private numai prin lege 
organică, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 73 alin.(3) din 
Constituţie care reglementează domeniul legilor organice. 

În urma dezbaterii în comisie, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. 
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