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PARLAMENTUL ROMAnIEI 
SENAT

Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validdh

NnXIX/ 315/2021/03.02.2022

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.24 din 27 

martie 2000 (republicatd) privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea 
actelor normative, publicata in Monitorul Oflcial al Romdniei, Partea I, nr.260 din 21

aprilie2010

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si 
validari, prin adresa nr.L517/2021 din 06.12.2021, a lost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii 
legislative pentru modiflcarea si completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000 
(republicata) privind normele de tebnicd legislativd pentru elaborarea actelor 
normative, publicatd in Monitorul Oflcial al Romdniei, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 
2010, in4iatori: senatori si deputati apartinand grupului parlamentar al USR.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii 
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, 
republicate, cu modificarile §i completerile ulterioare, in sensul prevederii ca fundamentarea 
actelor normative se aibe la baza si evaluarea impactului asupra senetafii publice.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observatii si propuneri, initiativa
legislative.

Consiliul Economic $i Social a transmis un aviz favorabil.
Comisia pentru sanatate a avizat favorabil, cu amendamente admise.

In §edinja din data de 3 februarie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari au analizat initiativa legislative, avizele transmis si 
observatiile senatorilor si au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenfi, se adopte 
un raport de admitere, cu amendamente admise. Amendamentele admise sunt ca urmare 
a preluarii propunerilor din avizul Comisiei pentru senatate, precum si a transpunerii 
observatiilor de tehnice legislative. Amendamentele se regasesc m anexa la prezentul raport, 
care face parte integrante din raport.



In consecinja, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaji 51 validari supune spre 
dezbatere adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise 
al propunerii legislative si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, initiativa legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului; potrivit art.76 alin.[2) din 
Constitu^ia Romaniei, republicata.

Potrivit dispozitiilor art.75 alin.[l) din Legea fundamentala 5! ale art.92 alin.(7) pct.l 
din Regulamentul Senatului, cu modificarile ^i completarile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizata
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Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari Anexa la Raportui nr. Nr. XIX/315/2021/03.02.2022

Amendamente admise
la Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.24 din 27 martie 2000 (republicata) privind normele de 

tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.260 din 21
aprilie 2010 
L517/2021

Proiect de lege Motivatie/PrecizareNr.crt. Amendamente admise

Amendament de tehnica1. Titlu:

Lege pentru modificarea si completarea Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnicd 

legislativd pentru elaborarea actelor 

normative

legislativa.Lege pentru modificarea si completarea Legii 

nr.24 din 27 martie 2000 (republicata] privind 

normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.260 

din 21 aprilie 2010

Adoptat cu majoritatea 

voturilor membrilor 

prezenti.

Articol 1. - Legea nr.24 din 27 martie 2000 

(-republicata] privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010, se modifica 

si se completeaza dupa cum urmeaza:

Amendament de tehnica2. Articol unic. - Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legisiativa pentru 

elaborarea actelor normative, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 
nr.260 din 21 aprilie 2010, se modifica si se 

completeaza dupa cum urmeaza:

legislativa.

Adoptat cu majoritatea 

voturilor membrilor
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prezenti.

dispozitiva

avizului

3. La CAPITOLUL I: Dispozi^ii generale, art 6, alin. 

(4) se modifica va avea urmatorul con^inut

1. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si 

va avea urmatorul cuprins:

Partea

conform

Consiliului Legislativ

(4) Actele normative cu impact asupra 

domeniilor social, al sanata^ii publice, 

economic ^i de mediu, asupra bugetului general 

consolidat sau asupra legislafiei m vigoare sunt 

elaborate pe baza unor documente de politici 

publice aprobate de Parlament sau de Guvern. 

Guvernul define§te tipurile §i structura 

documentelor de politica publica.

(4) Actele normative cu impact asupra 

domeniilor social, al sanata^ii, economic §i de 

mediu, asupra bugetului general consolidat sau 

asupra legislafiei in vigoare sunt elaborate pe 

baza unor documente de politici publice 

aprobate de Parlament sau de Guvern. 

Guvernul define§te tipurile §i structura 

documentelor de politica publica.

Amendament preluat 

din avizul Comisiei

pentru sanatate.

Adoptat cu majoritatea 

voturilor membrilor 

prezenti.

4. dispozitiva

avizului

La CAPITOLUL I: Dispozifii generale, art 7, alin. 

(1) se modifica ^i va avea urmatorul confinut

2. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si 

va avea urmatorul cuprins:

Partea

conform

Consiliului Legislativ

[1} Evaluarea preliminara a impactului 

proiectelor de lege, a propunerilor legislative ^i 

a celorlalte proiecte de acte normative 

reprezinta un set de activitafi §i proceduri 

realizate cu scopul de a asigura o fundamentare

(1) Evaluarea preliminara a impactului 

proiectelor de lege, a propunerilor legislative §i 

a celorlalte proiecte de acte normative 

reprezinta un set de activitafi ^i proceduri 

realizate cu scopul de a asigura o fundamentare

Amendament preluat 

din avizul Comisiei

pentru sanatate.
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Adoptat cu majoritatea 

voturilor membrilor 

prezenti.

adecvata a inidativelor legislative. Evaluarea 

preliminara a impactului presupune 

identificarea §i analizarea efectelor economice, 

sociale, asupra sanatajii publice, de mediu, 

legislative ^i bugetare pe care le produc 

reglementarile propuse.

adecvata a in4iativelor legislative. Evaluarea 

preliminara

identificarea §i analizarea efectelor economice, 

sociale, asupra sanata^ii, de mediu, legislative 

§i bugetare pe care le produc reglementarile 

propuse.

impactului presupunea

5 dispozitiva

avizului

La CAPITOLUL III: Elaborarea actelor 

normative, la art. 31, alin. [I) se adauga o noua 

litera, b^] cu urmatorul con^inut.

3. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si 

va avea urmatorul cuprins:

Partea

conform

Consiliului Legislativ

b^] impactul asupra sanatajii publice - efectele 

asupra factorilor de rise §i ai determinan^ilor 

sociali care influen^eaza sanatatea popula^iei.

b^] impactul asupra sanata^ii - efectele 

asupra factorilor de rise §i ai determinan^ilor 

sociali care influenjeaza sanatatea populajiei.

Amendament preluat 

din avizul Comisiei

pentru sanatate.

Adoptat cu majoritatea 

voturilor membrilor 

prezenti.
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