
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României 

      Domnului Antonel Tănase, Secretar General al Guvernului  

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Respectarea de către Guvern a operațiunilor administrative anterioare          

adoptării actelor normative 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Secretar General, 

 

De la data instaurării stării de urgență și până în prezent, s-a constatat de către opinia                

publică și de către profesioniști ai dreptului că Guvernul nu respectă operațiunile            

administrative anterioare adoptării actelor normative, astfel cum ele sunt reglementate în HG            

nr. 561/2009. 

În concret în foarte multe dintre cazuri, Guvernul nu solicită Consiliului Legislativ            

aviz pentru actele normative promovate, retrage proiecte de ordonanță de urgență sau hotărâri             

de guvern de la publicarea în Monitorul Oficial sau schimbă conținutul unor astfel de acte               

după ce ele au fost deja adoptate în ședința de Guvern. De asemenea, sunt multiple cazuri de                 

blocare a procedurii avizării interne cu etapă consultării și dezbaterii publice, etapă care se              

organizează în mod logic înaintea etapei de avizare internă. Pe parcursul avizării interne nu              

mai poate fi modificate conținutul proiectului de către factori externi. Toate acestea sunt cauze              

vădite de nulitate a actului și sunt contrare legislației primare privind tehnica legislativă. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 193 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 
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1. Dacă veți dispune o evaluare a modului în care se respectă, la nivelul Guvernului, HG               

nr. 561/2009? 

2. Dacă există cauze care împiedică respectarea de către Guvern a HG nr. 561/2009 și              

care sunt acestea? 

3. Cum justifică Guvernul retragerea de la publicarea în M. Of. a unor acte normative              

adoptate sau modificarea conținutului acestora în intervalu de timp dintre adoptate în            

ședința de Guvern și publicarea în Monitorul Oficial? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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