


ANEXA 
 

Procedura gestionării propunerilor şi sugestiilor formulate de către 
persoanele fizice şi/sau juridice interesate la propunerile legislative 

aflate în consultare publică 
 
Domeniul de aplicare 
Procedura se aplică tuturor inițiativelor legislative inițiate de către deputați şi 

senatori pentru care Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. La 
consultarea publică poate participa orice persoană fizică și/sau juridică interesată 
de propunerile legislative aflate în dezbatere. 

Derularea procedurii 
 Pentru fiecare inițiativă legislativă, procedura este inițiată în momentul în 
care pe site este publicată fișa inițiativei respective de către Direcţia pentru 
organizarea lucrărilor în plen și este introdus termenul de consultare publică. 
Termenul se calculează în concordanţă cu termenele din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor. Consultarea publică este deschisă până la expirarea acestui termen. 
 1. Termenul de consultare publică se încheie, de regulă, cu două zile 
înainte de termenul fixat pentru depunerea amendamentelor. 
 2. Termenul maxim începe la data primei prezentări a propunerii legislative 
în biroul permanent şi se încheie, de regulă, cu două zile înainte de termenul fixat 
pentru depunerea amendamentelor (până la 21 de zile), cu excepţia celor pentru 
care biroul permanent aprobă dezbaterea în procedură de urgenţă, unde termenul 
pentru consultare publică este mai mic. 

În această perioadă, propunerile şi sugestiile formulate pot fi consultate 
numai de către validator. 

Validatorul este persoana care gestionează şi asigură selectarea şi publicarea 
propunerilor şi sugestiilor formulate de către persoanele interesate la propunerile 
legislative, pe fişa iniţiativei aflate în lista de consultare publică. 

Validatorul face parte din Departamentul Legislativ. 
Pe fișa inițiativei va apare informația:  

Inițiativă legislativă în consultare publică până la data ....  
Număr propuneri/sugestii depuse: N 

Lista inițiativelor legislative aflate în consultare publică poate fi 
accesată de pe prima pagină, din zona ACTUALITATE PARLAMENTARĂ (care conține 
link-uri către Programul de lucru, Ordinea de zi şedinţe plen, Ordinea de zi şedinţe 
comisii, Note şi informări). 

La consultarea listei, pentru fiecare inițiativă legislativă, se poate accesa link-
ul către formularul electronic prin intermediul căruia se pot transmite propunerile şi 
sugestiile. Formularul va conține un mesaj de întâmpinare de forma: 

Vă rugăm să vă exprimați propunerile şi sugestiile numai în legătură cu 
iniţiativa legislativă, într-o formulare adecvată. Propunerile și sugestiile dvs. trebuie 
să conțină numai modificări și completări ale inițiativei legislative, împreună cu 
eventualele motivații ale acestora. Mesajele care conțin cuvinte injurioase sau 
aprecieri privind inițiativa legislativă și/sau inițiatorul/inițiatorii acesteia nu vor fi 
luate în considerare și nu vor fi publicate. 

La expirarea perioadei de consultare publică, inițiativa legislativă este 
eliminată din listă. Din acest moment, nu se mai pot posta propuneri şi sugestii 
legate de această inițiativă. 



 
Propunerile şi sugestiile vor fi accesibile printr-un link de pe fișa inițiativei 

legislative după ieșirea din perioada de consultare publică, numai după ce 
validatorul consultării marchează fiecare propunere/sugestie primită cu una dintre 
variantele: 

- propunere/sugestie validată spre publicare; 
- propunere/sugestie nevalidată (nu vor fi validate propunerile şi sugestiile 

care conțin mesaje injurioase, obscene etc.). 
Validarea propunerilor/sugestiilor trebuie să se finalizeze până la expirarea 

termenului de depunere a amendamentelor. 
La validarea propunerilor/sugestiilor cu privire la o inițiativă legislativă, se va 

genera automat un e-mail adresat inițiatorului/inițiatorilor propunerii legislative 
pentru informare. 
 


