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   AVIZ 
asupra propunerii legislative privind protecţia operatorilor economici  

împotriva abuzurilor instituţiilor statului 
 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
privind protecţia operatorilor economici împotriva abuzurilor instituţiilor statului, transmisă 
cu adresa nr. Pl-x 276 din 18 iunie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/131 din 19 iunie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,            
şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,            
cu modificările și completările ulterioare, în cazul acestei iniţiative legislative,            
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au dezbătut            
propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 17 septembrie 2019. 

     Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării,            
expunerea de motive, avizul negativ al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 313 
din 17 aprilie 2019 și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social, cu observaţii, 
transmis cu adresa nr. 1361 din 26 martie 2019. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât în prezent, 
conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare, ,,orice persoană care se consideră vătămată         
într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act 
administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea 
dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. (...)”. 
Din această prespectivă, scopul propunerii legislative „de a asigura baza legală necesară 
prin care operatorii economici din România să fie protejaţi împotriva eventualelor abuzuri 
ale insituţiilor statului”, rămâne fără justificare. 
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Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi            
(5 voturi împotrivă), avizarea negativă a propunerii legislative. 

    În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

                                                  Gheorghe ŞIMON 
 
 
 
 
 
 
  ŞEF SERVICIU 

    Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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