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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative "Legea suveranităţii - Legea 

pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român", 

transmisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Plx. 79 

din 2 martie 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

LAURA-CĂTĂLINA VICOL-CIORBĂ 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

                           București, 27 aprilie 2022                                 

                           Pl-x 79/2022 

   

            
 RAPORT 

 asupra 

Propunerii legislative "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi 

suveran al poporului şi al cetăţeanului român" 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată 

spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea 

interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român", transmisă Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Pl-x 79/2022 din 2 martie 2022, înregistrată cu nr. 

4c-13/226/28.03.2022. 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, în conformitate cu dispoziţiile art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Consiliul Economic și Social a avizat negativ inițiativa legislativă in avizul cu  nr. 

517/15.03.2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr.302/24.03.2022) inițiativa legislativă, cu 

observații și propuneri.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri pentru 

protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al cetăţeanului român. 

În ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 27 aprilie 2022, potrivit prevederilor art. 

62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă, 

expunerea de motive şi au avut în vedere avizul negativ al Consiliul Economic si Social, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi punctul de 

vedere de la Consiliul Concurenţei, avizele negative ale Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei 
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pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 

Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Comisiei pentru știință 

și tehnologie, comisii sesizate în avizare. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a Propunerii 

legislative "Legea suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al 

poporului şi al cetăţeanului român". 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice.           

 

                        

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 


