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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, trimisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. Plx. 521 

din 2 decembrie 2014. 

 

 

 

Preşedinte,  

Cristian BUICAN  
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Pl.x 521/2014 

R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, prin adresa nr. Pl.x 521 din 2 decembrie 

2014, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, asupra propunerii legislative pentru 

completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 

şedinţa din 25 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.75 alin(1)  și (3) din 

Constituţia României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a avut în vedere : 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.Plx.521/2014 

din 17 martie 2015)  
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- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.Plx.521/2014 din 9 decembrie 2014) 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri, transmis cu 

adresa nr.361/7.04.2014. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.1 din 

Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.233/2002, în sensul prevederii 

posibilității ca, în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținînd 

minorităților naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, aceștia să își 

poată exercita dreptul de petiționare în limba lor maternă și dreptul de a primi răspuns în 

aceeași limbă. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 

legislativă, în şedinţa din 16 ianuarie 2017. 

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului au participat la şedinţă 21 deputaţi.  

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, în  calitate de invitaţi: doamna Sirma Caraman - secretar de stat și Mihai 

Groșan - director din cadrul Ministerului Administrației Publice, Dezvoltării Regionale și 

Fondurilor Europene. 

În urma examinării intervenției legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de respingere a 

propunerii legislative pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind 

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, întrucât modificarea propusă prin 

alineatul (3), nou introdus, reprezintă o dublare a prevederilor alin.(2) al art.76 din Legea 

nr.215/2001. Mai mult, alin.(2) al art.76 din Legea 201/2001 precizează dreptul acestor 

cetățeni de a primi răspunsul în limba română și în limba maternă, în timp ce alineatul din 

propunerea legislativă precizează doar dreptul de a primi răspuns în limba maternă. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE  SECRETAR, 

Cristian BUICAN Simona BUCURA-OPRESCU  

    

 

 

 

 

 

 
Sef serviciu, Sofia CHELARU  
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 
 

 


