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în conformitate cu prevederile artJO din Regulamentul Senatului, republicat, în 

vigoare. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin adresa nr. 

L315/2022 din data de 16 mai 2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului 

în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative „Legea 

suveranităţii - Legea pentru protejarea interesului superior şi suveran al poporului şi al 

cetăţeanului român, având ca iniţiatori mai mulţi deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor 

parlamentare ale P.S.D., A.U.R. precum şi neafiliaţi.

Propunerea legislativă a fost respinsă de Camera Deputaţilor, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din data de 10 mai 2022.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea mai multor acte normative. De asemenea, proiectul cuprinde şi norme de sine 

stătătoare. Potrivit Expunerii de motive, "Suveranitatea populară reprezintă dreptul poporului 

de a-şi decide singur viitorul şi de a stabili priorităţile statului, organizarea şi funcţionarea 

acestuia, precum şi dreptul poporului de a controla activitatea statului".



Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a avizat favorabil, cu 

observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă.

Consiliul Concurenţei, analizând măsurile cuprinse în propunerea legislativă din 

perspectiva posibilelor incidenţe cu prevederile naţionale şi europene din domeniul 

concurenţei şi al ajutorului de stat, a transmis observaţiile sale prin nota RG/ 3207/ 

04.04.2022.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a transmis, sub nr. DSN 1/400/ 24.03.2022, 

scrisoarea prin care sunt expuse observaţiile asupra propunerii legislative.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite 

avizul cu nr. 335-NEGATIV.

Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie transmite avizul cu nr. 94-NEGATlV. 

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei transmite avizul cu nr. 

168-NEGATIV.

Comisia pentru ape, păduri, pescuit şi fond cinegetic transmite avizul cu nr. 73-

NEGATIV.

Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 201-NEGATlV.

în şedinţa din 25 mai 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi 

şi validări au analizat propunerea legislativă, avizele şi punctele de vedere primite, 

observaţiile şi propunerile cuprinse în acestea, şi au hotărât, cu majoritate de voturi ale celor 

prezenţi, să adopte un raport de respingere.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre dezbatere şi 

adoptare. Plenului Senatului, raportul de respingere precum şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor organice şi urmează a fi supusă dezbaterii şi adoptării în conformitate cu prevederile 

art.76 alin.(l) din Constituţia României, republicată.



Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) 

pct.2 din Regulamentul Ş^Tîâtului, republicat, în vigoare. Senatul este Cameră decizională.

Secretar,

Senator Laura- Mihâej GEANU- MOAGHER
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