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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială 

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială (b587/14.10.2020), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/4148/21.10.2020 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ Cu nr.D1146/21.10.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri: 

1. Prezenta propunere legislativă are ca object de reglementare 
completarea art.8 alin.(2) din Legea nr.115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare, 
în sensul incriminării refuzului repetat al unui membru al Guvernului 
de a se prezenta la lucrările comisiei permanente la care este invitat, în 
cadrul activităţii de informare a Parlamentului de către membrii 
Guvernului, potrivit art. l 11 alin.(2) din Legea fundamentală. 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.73 
alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 
dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră 
sesizată este Senatul. 

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor 
legislative preconizate. 



2. Întrucât natura intervenţiei legislative este de completare a 
actului normativ de bază, şi nu de modificare, titlul trebuie 
reformulat, astfel: 

„Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Legea nr.115/1999 
privind responsabilitatea ministerială". 

3. Pentru o corectă informare asupra evenimentelor legislative 
suferite de actul normativ de bază, având în vedere că acesta a fost 
republicat de două on, este necesar ca intervenţia legislativă 

preconizată să vizeze ultima sa variantă de republicare. Pe cale de 
consecinţă, partea introductivă a articolului unic se va comasa cu 
partea dispozitivă, având următorul cuprins: 

„Articol unic. - La articolul 8 alineatul (2) din Legea 
nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 23 martie 
2007, cu modificările ulterioare, după litera b) se introduce o nouă 

literă, lit.c), cu următorul cuprins: 
c) ... (se va reda textul propus)". 

Totodată, pentru corectitudine în reglementare, referitor la 
trimiterea din finalul textului propus, respectiv la art. 111 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, semnalăm că alin.(2) al art. ill este 
eel care se referă la obligativitatea ca membrii Guvernului să participe 
la lucrările Parlamentului, dacă li se solicită prezenţa, şi nu alin.(1). 
Prin urmare, expresia „potrivit art.11l alin.(1)" se va înlocui cu 
formularea „potrivit art.l 11 alin.(2)". 

4. Având ,în vedere dispoziţiile art.61 alin.(2) din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora „Prevederile modificate sau care completează actul 
normativ trebuie să se integreze armonios în actul supus modificării 

on completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie (...)", 
sugerăm ca textul preconizat a 11 introdus, marcat cu litera „c)", să fie 
marcat cu litera „a1)" şi să fie introdus după litera a) a alin.(2) al 
art.8 din Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, 

republicată, cu modificările ulterioare. 

Florin 
Bucureşti o 
Nr. /74777~- !!. 2~2® 



EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 115/1999 
Lege privind responsabilitatea ministerială 

(Notă: V. D.C.C. nr. 1133/2007 - M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 (art. 16)) 

republicare Cu 
renumerotare 

M. Of. nr. 200123 mar. 2007 

Lego privind responsabilitatea ministerială 

2 modificări prin D.C.C. nr. 665/2007 M. Of. nr. 547/10 aug. 2007 
Decizia nr. 665 din 5 iulie 2007 referitoare la excepjia de 
neconstitujionalitate a dispozijiilor art.23 alin.(2) şi (3) din 
Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, 
republicată 

3 admisă exceptie D.C.C. nr. 665/2007 M. Of. nr. 547/10 aug. 2007 
de neconst. prin Decizia nr. 665 din 5 iulie 2007 referitoare la excepjia de 

neconstitujionalitate a dispozijiilor art.23 alin.(2) şi (3) din 
Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerială, 
republicată 

M. Of. nr. 300/28 iun. 1999 

4 modificări prin O.U.G. nr. 95/2007 M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 
Ordonanjă de urgenjă pentru modificarea Legii nr. 115/1999 
privind responsabilitatea ministerială 

respinsă prin L. nr. 78/2008 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 

5 modificări prin D.C.C. nr. 1133/2007 M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 
Decizia nr. 1133 din 27 noiembrie 2007 referitoare la excepjia 
de neconstitujionalitate a dispozijiilor art. 12 - art. 22 din cap. 
III "Procedura de urmărire şi judecare" al Legii nr. 115/1999 
privind responsabilitatea ministerială, art. 23 şi art. 24 din 
aceeaşi loge, precum şi ale art. I şi art. II din Ordonanja de 
urgenjă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 
115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

6 admisă exceplie D.C.C. nr. 1133/2007 M. Of. nr. 851/12 dec. 2007 
de neconst. prin Decizia nr. 1133 din 27 noiembrie 2007 referitoare la excepjia 

de neconstitujionalitate a dispozijiilor art. 12- art. 22 din cap. 
III "Procedure de urmărire şi judecare" al Legii nr. 115/1999 
privind responsabilitatea ministerială, art. 23 şi art. 24 din 
aceeaşi loge, precum şi ale art. I şi art. II din Ordonanja de 
urgenjă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 
115/1999 privind responsabilitatea ministerială 

modificări prin L. nr. 78/2008 M. Of. nr. 286/14 apr. 2008 
Lego privind respingerea Ordonanjei de urgenjă a Guvernului 
nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind 
responsabilitatea ministerială 

a modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Lego pentru punerea 1n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziliile art 23 a/in. (2) şi (3) (termenul 
se LnplineŞte la 23 septembrie 2007), după 

care operează prevederile art.147 alin.(1) 
din Constitujie. 

art 23 alin.(2) şi (3) 

modiftcă art 16 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispozilii/e art 16 (termenul se împlineşte 

la 26 ian. 2008) după care operează 

prevederile art. 147 alin. (1) din Constitu)ie 

art. 16 

respinge O. U G. nr. 95/2007 

la data de I februarie 2014, modiftcă art. 8 
altn. (1) partea introductivă, art. 8 alin. (2) 
partea introductivă, art 9 alin. (2) 
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