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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 260 din
5 noiembrie 1993, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) va avea urm„torul
cuprins:
îf) ˛ine eviden˛a oficial„ a legisla˛iei Rom‚niei ∫i
furnizeaz„ informa˛ia necesar„ pentru desf„∫urarea
procesului legislativ; organizeaz„ informatizarea sistemului
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de eviden˛„ a acesteia ∫i realizeaz„ produse informatice
pentru eviden˛a legisla˛iei asistat„ de calculator;“
2. La articolul 2 alineatul (1), dup„ litera f) se introduce
o liter„ nou„, litera f1), cu urm„torul cuprins:
îf 1 ) urm„re∫te, Ón vederea func˛ion„rii sistemului
legislativ Ón mod unitar ∫i coordonat, emiterea de c„tre
autorit„˛ile publice competente a actelor normative Ón
executare, dispuse prin legi, ordonan˛e ∫i hot„r‚ri ale
Guvernului, ∫i semnaleaz„ organelor Ón drept Ónt‚rzierile Ón
emiterea acestora;“
3. La articolul 2 alineatul (1), literele g) ∫i h) vor avea
urm„torul cuprins:
îg) elaboreaz„ Repertoriul legisla˛iei Rom‚niei —
eviden˛a oficial„ — ∫i furnizeaz„ varianta on-line a
acestuia; Óntocme∫te versiunile oficiale ale unor culegeri de
acte normative;
h) p„streaz„ originalele legilor ∫i ale decretelor de
promulgare a acestora. Œn acest scop, institu˛iile publice
care le de˛in Ón prezent le vor preda Consiliului Legislativ;“
4. La articolul 2 alineatul (1), dup„ litera h) se introduce
o liter„ nou„, litera i), cu urm„torul cuprins:
îi) creeaz„ ∫i actualizeaz„, Ón sistem informatizat, baza
de date necesar„ activit„˛ii de studii ∫i documentare
legislativ„.“
5. La articolul 3 alineatul (3), literele a) ∫i b) vor avea
urm„torul cuprins:
îa) concordan˛a reglement„rii propuse cu Constitu˛ia, cu
legile-cadru Ón domeniu, cu reglement„rile Uniunii Europene
∫i cu actele interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, iar
Ón cazul proiectelor de lege ∫i al propunerilor legislative,
natura legii ∫i care este prima Camer„ ce urmeaz„ a fi
sesizat„;
b) asigurarea corectitudinii ∫i clarit„˛ii exprim„rii juridice,
Ónl„turarea contradic˛iilor sau necorel„rilor din cuprinsul
proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet
al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnic„
legislativ„, precum ∫i a limbajului normativ;“
6. La articolul 3, alineatul (4) se abrog„.
7. Dup„ articolul 4 se introduce un articol nou,
articolul 41, cu urm„torul cuprins:
îArt. 4 1 . — (1) Consiliul Legislativ stabile∫te forma
republicabil„ a Constitu˛iei, modificat„ ∫i completat„, dup„
aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia.
(2) Consiliul Legislativ examineaz„ ∫i avizeaz„, Ón
condi˛iile legii, forma republicabil„ a legilor, ordonan˛elor ∫i
hot„r‚rilor Guvernului, care au suferit interven˛ii legislative
∫i pentru care s-a dispus republicarea.
(3) Consiliul Legislativ avizeaz„, Ón condi˛iile legii,
rectific„rile ce se propun a fi aduse unor acte normative
dup„ publicarea acestora, Ón cazul descoperirii de erori
materiale. Publicarea rectific„rilor de acte normative Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, se face numai cu
avizul Consiliului Legislativ.

(4) Avizul Consiliului Legislativ prev„zut la alin. (2)
∫i (3) se transmite la cererea secretarului general al
Camerei Deputa˛ilor.
(5) Consiliul Legislativ urm„re∫te ∫i semnaleaz„
Parlamentului sau, dup„ caz, Guvernului, Ónt‚rzierile Ón
republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o
asemenea m„sur„.“
8. Dup„ articolul 5 se introduce un articol nou,
articolul 51, cu urm„torul cuprins:
îArt. 5 1 . — Consiliul Legislativ stabile∫te rela˛ii cu
institu˛iile similare din alte ˛„ri, precum ∫i cu alte institu˛ii
cu profil juridic, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.“
9. La articolul 6, alineatele (3) ∫i (4) vor avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn structura organizatoric„ a Consiliului Legislativ se
cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea
legisla˛iei
cu
reglement„rile
Uniunii
Europene,
Departamentul de informatic„ legislativ„ ∫i Secretariatul
Consiliului Legislativ.
(4) Structura organizatoric„ a Consiliului Legislativ,
nomenclatorul de func˛ii ∫i num„rul de posturi de
conducere ∫i de execu˛ie, precum ∫i domeniile de activitate
∫i atribu˛iile sec˛iilor, sectoarelor, departamentelor,
secretariatului, precum ∫i ale celorlalte compartimente din
cadrul aparatului Consiliului Legislativ se stabilesc prin
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Consiliului
Legislativ, aprobat Ón ∫edin˛a comun„ a birourilor
permanente ale celor dou„ Camere ale Parlamentului, cu
avizul comisiilor juridice reunite.“
10. La articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) angajeaz„ ∫i, dup„ caz, nume∫te, potrivit legii,
personalul din aparatul Consiliului Legislativ;“
11. La articolul 8, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pre∫edintele Consiliului Legislativ este ordonator
principal de credite.“
12. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Fiecare sector din cadrul unei sec˛ii este
condus de unul dintre consilieri.
(2) Pre∫edintele de sec˛ie este ajutat de unul dintre
consilierii prev„zu˛i la alin. (1) care este loc˛iitorul de drept
al acestuia.
(3) Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de un
secretar general, numit de pre∫edintele Consiliului.
Secretarul general Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón subordinea
direct„ a pre∫edintelui Consiliului Legislativ ∫i asigur„
preg„tirea, organizarea ∫i coordonarea activit„˛ilor din
cadrul secretariatului.
(4) Secretarul general, ∫efii de departamente, consilierii
∫i celelalte persoane care de˛in calitatea de func˛ionar
public Ó∫i exercit„ atribu˛iile de la data depunerii
jur„m‚ntului prev„zut de lege. Secretarul general ∫i ∫efii de
departamente depun jur„m‚ntul Ón fa˛a pre∫edintelui
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Consiliului Legislativ, cu participarea pre∫edin˛ilor de sec˛ii.
Consilierii ∫i ceilal˛i func˛ionari publici depun jur„m‚ntul Ón
fa˛a pre∫edintelui Consiliului Legislativ, cu participarea
pre∫edin˛ilor de sec˛ii sau, dup„ caz, a secretarului general
ori a ∫efului de departament.“
13. La articolul 11, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Proiectele de acte normative supuse aviz„rii vor fi
Ónso˛ite de instrumentele de prezentare ∫i motivare, precum
∫i de alte documente care au stat la baza elabor„rii lor.“
14. La articolul 15, dup„ alineatul (1) se introduce un
alineat nou, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Pre∫edintele Consiliului Legislativ poate supune
spre dezbatere, sec˛iilor reunite, unele proiecte de acte
normative complexe ori care ridic„ probleme deosebite,
precum ∫i aspecte de importan˛„ major„ pentru activitatea
Consiliului Legislativ.“
15. La articolul 16, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 16. — (1) Pot fi numite Ón func˛iile de pre∫edinte
al Consiliului Legislativ, pre∫edinte de sec˛ie, ∫ef de
departament ∫i consilier persoane care au cet„˛enia
rom‚n„ ∫i domiciliul Ón ˛ar„, preg„tire juridic„ superioar„,
precum ∫i o bun„ reputa˛ie profesional„ ∫i moral„. Pentru
func˛iile de pre∫edinte al Consiliului Legislativ ∫i pre∫edinte
de sec˛ie este necesar„ o vechime Ón activitatea juridic„ de
cel pu˛in 15 ani, iar pentru func˛iile de ∫ef sector ∫i ∫ef
departament, de cel pu˛in 8 ani. Pentru func˛iile de
secretar general, de ∫ef al Departamentului de informatic„
legislativ„, de director al Direc˛iei de studii ∫i documentare
∫i de ∫ef al Sectorului financiar-contabil este necesar„ o
vechime de cel pu˛in 8 ani Ón specialitatea func˛iei. Pentru
func˛ia de consilier este necesar„ o vechime Ón specialitate
juridic„ de 7 ani. Func˛iile de ∫ef sector ∫i ∫ef de
departament sunt func˛ii publice specifice.“
16. Dup„ articolul 16 se introduce un articol nou,
articolul 161, cu urm„torul cuprins:
îArt. 16 1 . — Au calitatea de membri ai Consiliului
Legislativ pre∫edintele Consiliului Legislativ, pre∫edin˛ii de
sec˛ii, ∫efii de departamente ∫i consilierii.“
17. Dup„ articolul 18 se introduce un articol nou,
articolul 181, cu urm„torul cuprins:
îArt. 181. — Prevederile art. 17 alin. (1) referitoare la
incompatibilit„˛i se aplic„ ∫i func˛iilor de secretar general al
Consiliului Legislativ ∫i de ∫ef de departament.“
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18. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Salarizarea ∫i celelalte drepturi de natur„
salarial„ ale personalului Consiliului Legislativ sunt
corespunz„toare celor stabilite pentru personalul cu func˛ii
similare din aparatul celor dou„ Camere ale Parlamentului,
cu excep˛ia func˛iei de secretar general, care este
asimilat„, din punct de vedere al salariz„rii, func˛iei de ∫ef
de departament.“
19. Dup„ articolul 20 se introduce un articol nou,
articolul 201, cu urm„torul cuprins:
îArt. 201. — Statutul func˛ionarilor publici din structurile
de specialitate ale Consiliului Legislativ se aprob„ prin lege
special„.“
20. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Pentru elaborarea unor studii ∫i lucr„ri de
complexitate deosebit„, care implic„ o Ónalt„ specializare,
pre∫edintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea
unor colaboratori externi, speciali∫ti de prestigiu, cadre
didactice universitare, cercet„tori ∫tiin˛ifici sau practicieni ai
dreptului, cu experien˛„, care vor beneficia de drepturile
cuvenite potrivit legii.“
21. La articolul 22, alineatul (3) se abrog„.
22. Articolul 23 se abrog„.
Art. II. — (1) Consiliul Legislativ va prelua de la
Camera Deputa˛ilor, Ón termen de 15 zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, personalul cu posturile aferente
activit„˛ii financiar-contabile proprii, cu men˛inerea drepturilor
salariale actuale.
(2) Se autorizeaz„ ordonatorii principali de credite s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor
alin. (1) Ón num„rul maxim de posturi, Ón structura
acestora, precum ∫i Ón structura cheltuielilor de personal,
cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. III. — Consiliul Legislativ face, Ón termen de 30 de
zile, propuneri corespunz„toare de modificare ∫i completare
a Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Consiliului
Legislativ, pe care le va supune spre aprobare birourilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului. P‚n„ la
aprobarea modific„rii regulamentului, se men˛ine actuala
structur„ organizatoric„ a Consiliului Legislativ, aprobat„
prin Hot„r‚rea birourilor permanente ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului nr. 1/1996.
Art. IV. — Legea nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta lege, va fi
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

VALER DORNEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2004.
Nr. 509.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea ∫i completarea
Legii nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area, organizarea
∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind modificarea ∫i completarea
Legii nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului
Legislativ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2004.
Nr. 954.

REPUBLIC√RI
L E G E A Nr. 73/1993*)
pentru Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Legislativ
CAPITOLUL I
Œnfiin˛area ∫i atribu˛iile Consiliului Legislativ
Art. 1. — (1) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi
se Ónfiin˛eaz„ Consiliul Legislativ, organ consultativ de
specialitate al Parlamentului, care avizeaz„ proiectele de
acte normative Ón vederea sistematiz„rii, unific„rii ∫i
coordon„rii Óntregii legisla˛ii ∫i ˛ine eviden˛a oficial„ a
legisla˛iei Rom‚niei.
(2) Consiliul Legislativ are sediul la Camera Deputa˛ilor.
Art. 2. — (1) Consiliul Legislativ are urm„toarele
atribu˛ii:
a) analizeaz„ ∫i avizeaz„ proiectele de legi, propunerile
legislative ∫i proiectele de ordonan˛e ∫i de hot„r‚ri cu
caracter normativ ale Guvernului, Ón vederea supunerii lor
spre legiferare sau adoptare, dup„ caz;
b) analizeaz„ ∫i avizeaz„, la cererea pre∫edintelui
comisiei parlamentare sesizate Ón fond, amendamentele
supuse dezbaterii comisiei ∫i proiectele de legi sau
propunerile legislative primite de comisie dup„ adoptarea
lor de c„tre una dintre Camerele Parlamentului;
c) realizeaz„ nemijlocit sau coordoneaz„, din dispozi˛ia
Camerei Deputa˛ilor sau a Senatului, elaborarea unor

proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate
deosebit„;
d) elaboreaz„, din dispozi˛ia Camerei Deputa˛ilor sau a
Senatului ori din proprie ini˛iativ„, studii pentru
sistematizarea, unificarea ∫i coordonarea legisla˛iei ∫i face,
pe aceast„ baz„, propuneri Parlamentului ∫i, dup„ caz,
Guvernului;
e) examineaz„ conformitatea legisla˛iei cu prevederile ∫i
principiile Constitu˛iei ∫i sesizeaz„ birourile permanente ale
Camerelor Parlamentului ∫i, dup„ caz, Guvernul asupra
cazurilor de neconstitu˛ionalitate constatate; prezint„, Ón cel
mult 12 luni de la Ónfiin˛are, propuneri pentru punerea de
acord a legisla˛iei anterioare Constitu˛iei cu prevederile ∫i
principiile acesteia;
f) ˛ine eviden˛a oficial„ a legisla˛iei Rom‚niei ∫i
furnizeaz„ informa˛ia necesar„ pentru desf„∫urarea
procesului legislativ; organizeaz„ informatizarea sistemului
de eviden˛„ a acesteia ∫i realizeaz„ produse informatice
pentru eviden˛a legisla˛iei asistat„ de calculator;
g) urm„re∫te, Ón vederea func˛ion„rii sistemului legislativ
Ón mod unitar ∫i coordonat, emiterea de c„tre autorit„˛ile
publice competente a actelor normative Ón executare,
dispuse prin legi, ordonan˛e ∫i hot„r‚ri ale Guvernului, ∫i

*) Republicat„ Ón temeiul art. IV din Legea nr. 509/2004 privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Legislativ, publicat„ Ón acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei, Partea I, la pag. .1—3, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.
Legea nr. 73/1993 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 260 din 5 noiembrie 1993.
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semnaleaz„ organelor Ón drept Ónt‚rzierile Ón emiterea
acestora;
h) elaboreaz„ Repertoriul legisla˛iei Rom‚niei —
eviden˛a oficial„ — ∫i furnizeaz„ varianta on-line a
acestuia; Óntocme∫te versiunile oficiale ale unor culegeri de
acte normative;
i) p„streaz„ originalele legilor ∫i ale decretelor de
promulgare a acestora. Œn acest scop, institu˛iile publice
care le de˛in Ón prezent le vor preda Consiliului Legislativ;
j) creeaz„ ∫i actualizeaz„, Ón sistem informatizat, baza
de date necesar„ activit„˛ii de studii ∫i documentare
legislativ„.
(2) Consiliul Legislativ prezint„ anual Parlamentului
raportul asupra activit„˛ii sale.
Art. 3. — (1) Proiectele de legi ∫i propunerile legislative
se supun dezbaterii Parlamentului cu avizul Consiliului
Legislativ.
(2) Avizul va fi dat Ón„untrul termenului stabilit de Biroul
permanent sau de comisia permanent„ a Camerei
Parlamentului care l-a solicitat. Dac„ avizul nu este dat Ón
termenul stabilit, aceasta nu Ómpiedic„ desf„∫urarea
procedurii legislative.
(3) Avizul este consultativ ∫i are ca obiect:
a) concordan˛a reglement„rii propuse cu Constitu˛ia, cu
legile-cadru Ón domeniu, cu reglement„rile Uniunii Europene
∫i cu actele interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, iar
Ón cazul proiectelor de lege ∫i a propunerilor legislative,
natura legii ∫i care este prima Camer„ ce urmeaz„ a fi
sesizat„;
b) asigurarea corectitudinii ∫i clarit„˛ii exprim„rii juridice,
Ónl„turarea contradic˛iilor sau necorel„rilor din cuprinsul
proiectului de act normativ, asigurarea caracterului complet
al prevederilor sale, respectarea normelor de tehnic„
legislativ„, precum ∫i a limbajului normativ;
c) prezentarea implica˛iilor noii reglement„ri asupra
legisla˛iei Ón vigoare, prin identificarea dispozi˛iilor legale
care, av‚nd acela∫i obiect de reglementare, urmeaz„ s„ fie
abrogate, modificate sau unificate, precum ∫i prin evitarea
reglement„rii unor aspecte identice Ón acte normative
diferite.
Art. 4. — (1) Proiectele de ordonan˛e ∫i de hot„r‚ri cu
caracter normativ se supun spre adoptare Guvernului
numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la
legalitatea m„surilor preconizate ∫i la modul Ón care sunt
realizate cerin˛ele prev„zute la art. 3 alin. (3), care se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Avizul este consultativ.
(3) Avizul va fi dat Ón„untrul termenului solicitat de
Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile Ón cazul
proiectelor cu procedur„ obi∫nuit„ ∫i de 2 zile Ón cazul
celor cu procedur„ de urgen˛„. Pentru ordonan˛ele
prev„zute de art. 115 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
termenul este de 24 de ore.
Art. 5. — (1) Consiliul Legislativ stabile∫te forma
republicabil„ a Constitu˛iei, modificat„ ∫i completat„, dup„
aprobarea prin referendum a legii de revizuire a acesteia.
(2) Consiliul Legislativ examineaz„ ∫i avizeaz„, Ón
condi˛iile legii, forma republicabil„ a legilor, ordonan˛elor ∫i
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hot„r‚rilor Guvernului, care au suferit interven˛ii legislative
∫i pentru care s-a dispus republicarea.
(3) Consiliul Legislativ avizeaz„, Ón condi˛iile legii,
rectific„rile ce se propun a fi aduse unor acte normative
dup„ publicarea acestora, Ón cazul descoperirii de erori
materiale. Publicarea rectific„rilor de acte normative Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, se face numai cu
avizul Consiliului Legislativ.
(4) Avizul Consiliului Legislativ prev„zut la alin. (2)
∫i (3) se transmite la cererea secretarului general al
Camerei Deputa˛ilor.
(5) Consiliul Legislativ urm„re∫te ∫i semnaleaz„
Parlamentului sau, dup„ caz, Guvernului, Ónt‚rzierile Ón
republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o
asemenea m„sur„.
Art. 6. — (1) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Consiliul
Legislativ colaboreaz„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i
cu institu˛iile publice de specialitate, Ón func˛ie de natura
lucr„rilor.
(2) Autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice
de specialitate sunt obligate s„ asigure, Ón termenele ∫i Ón
condi˛iile stabilite de Consiliul Legislativ, informa˛iile ∫i
documenta˛iile solicitate de acesta ∫i s„-i acorde sprijinul
necesar Óndeplinirii atribu˛iilor sale.
Art. 7. — Consiliul Legislativ stabile∫te rela˛ii cu
institu˛iile similare din alte ˛„ri, precum ∫i cu alte institu˛ii
cu profil juridic, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.
CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului Legislativ
Art. 8. — (1) Consiliul Legislativ este alc„tuit din Sec˛ia
de drept public, Sec˛ia de drept privat ∫i Sec˛ia de
eviden˛„ oficial„ a legisla˛iei ∫i documentare.
(2) Fiecare sec˛ie are Ón componen˛a sa un num„r de
sectoare.
(3) Œn structura organizatoric„ a Consiliului Legislativ se
cuprind, de asemenea, Departamentul pentru armonizarea
legisla˛iei
cu
reglement„rile
Uniunii
Europene,
Departamentul de informatic„ legislativ„ ∫i Secretariatul
Consiliului Legislativ.
(4) Structura organizatoric„ a Consiliului Legislativ,
nomenclatorul de func˛ii ∫i num„rul de posturi de
conducere ∫i de execu˛ie, precum ∫i domeniile de activitate
∫i atribu˛iile sec˛iilor, sectoarelor, departamentelor,
secretariatului, precum ∫i ale celorlalte compartimente din
cadrul aparatului Consiliului Legislativ se stabilesc prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Consiliului
Legislativ, aprobat Ón ∫edin˛a comun„ a birourilor
permanente ale celor dou„ Camere ale Parlamentului, cu
avizul comisiilor juridice reunite.
Art. 9. — (1) Consiliul Legislativ este condus de
pre∫edintele Consiliului, iar fiecare sec˛ie, de un pre∫edinte
de sec˛ie.
(2) Pre∫edintele Consiliului Legislativ ∫i pre∫edin˛ii de
sec˛ii se numesc prin votul majorit„˛ii deputa˛ilor ∫i
senatorilor, reuni˛i Ón ∫edin˛a comun„ a celor dou„ Camere
ale Parlamentului, pe baza a c‚te trei propuneri ale
birourilor permanente pentru fiecare func˛ie, cu avizul
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comisiilor juridice reunite. Ace∫tia Ó∫i exercit„ atribu˛iile de
la data depunerii, Ón mod individual, a jur„m‚ntului
prev„zut la alin. (3) Ón fa˛a pre∫edin˛ilor celor dou„
Camere.
(3) Jur„m‚ntul va avea urm„torul con˛inut:
îJur s„ respect Constitu˛ia ∫i legile ˛„rii, s„ ap„r
interesele Rom‚niei, drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale
ale cet„˛enilor ∫i s„-mi Óndeplinesc cu onoare ∫i con∫tiin˛„
profesional„ atribu˛iile ce-mi revin. A∫a s„-mi ajute
Dumnezeu!“
(4) Func˛ia de pre∫edinte al Consiliului Legislativ este
asimilat„ celei de ministru, iar func˛ia de pre∫edinte de
sec˛ie, celei de secretar de stat.
Art. 10. — (1) Pre∫edintele Consiliului Legislativ
Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii:
a) reprezint„ Consiliul Ón fa˛a Camerei Deputa˛ilor, a
Senatului ∫i a celorlalte autorit„˛i publice, precum ∫i Ón
rela˛iile cu persoanele fizice sau juridice;
b) semneaz„ actele Consiliului, care se pot emite numai
cu acordul s„u;
c) angajeaz„ ∫i, dup„ caz, nume∫te, potrivit legii,
pesonalul din aparatul Consiliului Legislativ;
d) exercit„ orice alte atribu˛ii care Ói revin potrivit legii.
(2) Pre∫edintele Consiliului Legislativ este ordonator
principal de credite.
(3) Atribu˛iile pre∫edin˛ilor de sec˛ii se stabilesc prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Consiliului
Legislativ.
(4) Unul dintre pre∫edin˛ii de sec˛ii, desemnat de
pre∫edintele Consiliului, este loc˛iitorul de drept al acestuia.
Art. 11. — (1) Fiecare sector din cadrul unei sec˛ii este
condus de unul dintre consilieri.
(2) Pre∫edintele de sec˛ie este ajutat de unul dintre
consilierii prev„zu˛i la alin. (1), care este loc˛iitorul de drept
al acestuia.
(3) Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de un
secretar general, numit de pre∫edintele Consiliului.
Secretarul general Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón subordinea
direct„ a pre∫edintelui Consiliului Legislativ ∫i asigur„
preg„tirea, organizarea ∫i coordonarea activit„˛ilor din
cadrul secretariatului.
(4) Secretarul general, ∫efii de departamente, consilierii
∫i celelalte persoane care de˛in calitatea de func˛ionar
public Ó∫i exercit„ atribu˛iile de la data depunerii
jur„m‚ntului prev„zut de lege. Secretarul general ∫i ∫efii de
departamente depun jur„m‚ntul Ón fa˛a pre∫edintelui
Consiliului Legislativ, cu participarea pre∫edin˛ilor de sec˛ii.
Consilierii ∫i ceilal˛i func˛ionari publici depun jur„m‚ntul Ón
fa˛a pre∫edintelui Consiliului Legislativ, cu participarea
pre∫edin˛ilor de sec˛ii sau, dup„ caz, a secretarului general
ori a ∫efului de departament.
Art. 12. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Consiliului Legislativ ∫i nomenclatorul de func˛ii se aprob„
Ón ∫edin˛a comun„ a birourilor permanente ale celor dou„
Camere ale Parlamentului, cu avizul comisiilor juridice
reunite.

CAPITOLUL III
Func˛ionarea Consiliului Legislativ
Art. 13. — (1) Propunerile legislative f„cute de deputa˛i
sau de senatori se Ónainteaz„ Consiliului Legislativ, spre
avizare, de c„tre secretarul general al Camerei Ón care au
fost depuse, Ón ziua Ónregistr„rii, iar proiectele de lege
ini˛iate de Guvern sau proiectele de ordonan˛e ori de
hot„r‚ri cu caracter normativ ale Guvernului, de secretarul
general al acestuia.
(2) Proiectele de acte normative supuse aviz„rii vor fi
Ónso˛ite de instrumentele de prezentare ∫i motivare, precum
∫i de alte documente care au stat la baza elabor„rii lor.
(3) Senatorii ∫i deputa˛ii, autori de propuneri legislative,
mini∫trii, secretarii de stat ∫i subsecretarii de stat pot lua
parte, din proprie ini˛iativ„ sau la invita˛ia pre∫edintelui
Consiliului Legislativ, la examinarea, Ón sec˛iile acestuia, a
proiectelor de acte normative supuse aviz„rii. Ace∫tia pot fi
invita˛i de pre∫edintele Consiliului Legislativ la examinarea,
pentru avizare, a proiectelor de acte din domeniul lor de
activitate, indiferent de ini˛iator.
Art. 14. — Proiectele ce fac obiectul ini˛iativei legislative
a cet„˛enilor se Ónainteaz„ spre avizare Consiliului
Legislativ Ón condi˛iile prev„zute de lege pentru exercitarea
acestei ini˛iative.
Art. 15. — (1) Avizul Consiliului Legislativ se transmite
Ón scris, sub semn„tura pre∫edintelui.
(2) Avizele favorabile neÓnso˛ite de obiec˛ii sau
propuneri nu vor fi motivate. Œn celelalte cazuri, avizul va
cuprinde motivarea complet„ a fiec„rei obiec˛ii sau
propuneri ∫i va fi Ónso˛it, dup„ caz, de studiile,
documentele ∫i informa˛iile pe care se sprijin„, inclusiv de
cele cu caracter istoric sau de drept comparat.
(3) Avizul nu poate cuprinde considera˛ii cu caracter
politic.
(4) Ini˛iatorii sau autoritatea care a solicitat avizul pot
cere Consiliului Legislativ l„muriri suplimentare sau Ól pot
invita pe pre∫edintele acestuia ori pe reprezentantul s„u la
dezbaterea propunerilor legislative sau a proiectelor avizate.
Art. 16. — (1) Proiectele de coduri ∫i de alte legi
complexe, elaborate nemijlocit de Consiliul Legislativ sau
sub Óndrumarea acestuia, vor fi Ónso˛ite de un raport
detaliat, cuprinz‚nd principalele solu˛ii adoptate, rezultatele
studiilor de fundamentare Óntreprinse, referiri la
jurispruden˛„ ∫i la dreptul comparat Ón materie, eventualele
solu˛ii alternative posibile, m„surile de sistematizare a
legisla˛iei, impuse de adoptarea reglement„rilor propuse, ∫i
orice alte asemenea aspecte interes‚nd dezbaterea
proiectelor.
(2) Raportul Ómpreun„ cu proiectul de reglementare se
prezint„ Parlamentului dup„ aprobarea lor de c„tre Guvern.
Art. 17. — (1) Avizele ∫i celelalte lucr„ri ale Consiliului
Legislativ se dezbat Ón sec˛iile ∫i sectoarele acestuia.
(2) Pre∫edintele Consiliului Legislativ poate supune spre
dezbatere, sec˛iilor reunite, unele proiecte de acte
normative complexe ori care ridic„ probleme deosebite,
precum ∫i aspecte de importan˛„ major„ pentru activitatea
Consiliului Legislativ.
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(3) Modul de lucru Ón cadrul sec˛iilor ∫i sectoarelor
Consiliului Legislativ, precum ∫i raporturile dintre acestea
se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare
a Consiliului.
CAPITOLUL IV
Personalul Consiliului Legislativ
Art. 18. — (1) Pot fi numite Ón func˛iile de pre∫edinte al
Consiliului Legislativ, pre∫edinte de sec˛ie, ∫ef de
departament ∫i consilier persoane care au cet„˛enia
rom‚n„ ∫i domiciliul Ón ˛ar„, preg„tire juridic„ superioar„,
precum ∫i o bun„ reputa˛ie profesional„ ∫i moral„. Pentru
func˛iile de pre∫edinte al Consiliului Legislativ ∫i pre∫edinte
de sec˛ie este necesar„ o vechime Ón activitatea juridic„ de
cel pu˛in 15 ani, iar pentru func˛iile de ∫ef sector ∫i ∫ef
departament, de cel pu˛in 8 ani. Pentru func˛iile de
secretar general, de ∫ef al Departamentului de informatic„
legislativ„, de director al Direc˛iei de studii ∫i documentare
∫i de ∫ef al Sectorului financiar-contabil este necesar„ o
vechime de cel pu˛in 8 ani Ón specialitatea func˛iei. Pentru
func˛ia de consilier este necesar„ o vechime Ón specialitate
juridic„ de 7 ani. Func˛iile de ∫ef sector ∫i ∫ef de
departament sunt func˛ii publice specifice.
(2) Pentru celelalte func˛ii din structura aparatului
Consiliului Legislativ, condi˛iile de numire se stabilesc prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a acestuia.
(3) Func˛iile de specialitate de execu˛ie se ocup„ prin
concurs, Ón condi˛iile legii. Concursul se organizeaz„ de
c„tre Comisia de numiri ∫i disciplin„ a Consiliului Legislativ,
format„ din 3 consilieri, desemna˛i de pre∫edintele
Consiliului Legislativ, care va func˛iona potrivit normelor
stabilite prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare.
Art. 19. — Au calitatea de membri ai Consiliului
Legislativ pre∫edintele Consiliului Legislativ, pre∫edin˛ii de
sec˛ii, ∫efii de departamente ∫i consilierii.
Art. 20. — (1) Func˛iile de pre∫edinte al Consiliului
Legislativ, de pre∫edinte de sec˛ie, de consilier ∫i de expert
sunt incompatibile cu oricare alt„ func˛ie public„ sau
privat„, cu excep˛ia func˛iilor didactice din Ónv„˛„m‚ntul
juridic superior.
(2) Personalul Consiliului Legislativ nu poate face parte
din partide politice.
Art. 21. — (1) Func˛ia de pre∫edinte al Consiliului
Legislativ, de pre∫edinte de sec˛ie, de consilier sau de
expert Ónceteaz„ prin demisie, Ón caz de Ónc„lcare a
prevederilor art. 20, de pierdere a drepturilor electorale, Ón
situa˛ia condamn„rii definitive pentru s„v‚r∫irea unei
infrac˛iuni sau, dup„ caz, Ón alte situa˛ii prev„zute de lege.
(2) Œncetarea exercit„rii func˛iilor prev„zute la alin. (1) se
constat„ de autorit„˛ile Ón fa˛a c„rora cei care ocup„
aceste func˛ii au prestat jur„m‚ntul.
Art. 22. — Prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la
incompatibilit„˛i se aplic„ ∫i func˛iilor de secretar general al
Consiliului Legislativ ∫i de ∫ef de departament.
Art. 23. — (1) Œnc„lcarea prevederilor prezentei legi ∫i a
dispozi˛iilor regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a
Consiliului Legislativ atrage r„spunderea celor vinova˛i ∫i
aplicarea sanc˛iunilor disciplinare prev„zute de lege pentru
func˛ionarii publici.
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(2) Pre∫edintele Consiliului Legislativ ∫i pre∫edin˛ii de
sec˛ii sunt cerceta˛i pentru abaterile disciplinare de comisiile
juridice reunite ale celor dou„ Camere, iar sanc˛iunile
disciplinare se aplic„ de birourile permanente ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului.
(3) Personalul de specialitate de execu˛ie al Consiliului
este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de
Comisia de numiri ∫i disciplin„ a Consiliului Legislativ, iar
sanc˛iunile se aplic„ de pre∫edintele Consiliului Legislativ,
Ón condi˛iile legii ∫i ale regulamentului de organizare ∫i
func˛ionare.
Art. 24. — Salarizarea ∫i celelalte drepturi de natur„
salarial„ ale personalului Consiliului Legislativ sunt
corespunz„toare celor stabilite pentru personalul cu func˛ii
similare din aparatul celor dou„ Camere ale Parlamentului,
cu excep˛ia func˛iei de secretar general, care este
asimilat„, din punct de vedere al salariz„rii, func˛iei de ∫ef
de departament.
Art. 25. — Statutul func˛ionarilor publici din structurile de
specialitate ale Consiliului Legislativ se aprob„ prin lege
special„.
Art. 26. — Pentru elaborarea unor studii ∫i lucr„ri de
complexitate deosebit„, care implic„ o Ónalt„ specializare,
pre∫edintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea
unor colaboratori externi, speciali∫ti de prestigiu, cadre
didactice universitare, cercet„tori ∫tiin˛ifici sau practicieni ai
dreptului, cu experien˛„, care vor beneficia de drepturile
cuvenite potrivit legii.
CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 27. — (1) Bugetul Consiliului Legislativ face parte
integrant„ din bugetul de stat.
(2) Proiectul de buget se Óntocme∫te de Consiliul
Legislativ, cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice.
N O T √:

Reproducem, mai jos, art. II ∫i art. III din Legea
nr. 509/2004 privind modificarea ∫i completarea Legii
nr. 73/1993 pentru Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Consiliului Legislativ, care nu au fost incluse Ón prezenta
form„ republicabil„.
îArt. II. — (1) Consiliul Legislativ va prelua de la
Camera Deputa˛ilor, Ón termen de 15 zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, personalul cu posturile aferente
activit„˛ii financiar-contabile proprii, cu men˛inerea drepturilor
salariale actuale.
(2) Se autorizeaz„ ordonatorii principali de credite s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor
alin. (1) Ón num„rul maxim de posturi, Ón structura
acestora, precum ∫i Ón structura cheltuielilor de personal,
cu avizul Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. III. — Consiliul Legislativ face, Ón termen de 30 de
zile, propuneri corespunz„toare de modificare ∫i completare
a Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Consiliului
Legislativ, pe care le va supune spre aprobare birourilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului. P‚n„ la
aprobarea modific„rii regulamentului, se men˛ine actuala
structur„ organizatoric„ a Consiliului Legislativ, aprobat„
prin Hot„r‚rea birourilor permanente ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului nr. 1/1996.“

P R E fi U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2005
— pe suport tradi˛ional —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
— lei —

Trim. I

Trim. II

Trim. III

rom‚n„
rom‚n„,

12.340.000
2.135.000

3.085.000
—

3.085.000
—

3.085.000
—

3.085.000
—

maghiar„

9.480.000
15.000.000
3.040.000
12.820.000
11.820.000
3.130.000
5.190.000

2.370.000
3.750.000
760.000
3.205.000
2.955.000
782.500
1.297.500

2.370.000
3.750.000
760.000
3.205.000
2.955.000
782.500
1.297.500

2.370.000
3.750.000
760.000
3.205.000
2.955.000
782.500
1.297.500

2.370.000
3.750.000
760.000
3.205.000
2.955.000
782.500
1.297.500

800.000
565.000
3.000.000

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve

∫i alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei —
Trim. IV

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
u COMPANIA NAfiIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
u RODIPET — S.A.
— prin toate filialele
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u PRESS EXPRES — S.R.L.
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u INFO EUROTRADING — S.A.
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon/fax: 212.73.54)
u ACTA LEGIS — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS — S.A.
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX — S.R.L.
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE — S.R.L.
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ASTOR-MED — S.R.L.
— Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
u ART ADVERTISING — S.R.L.
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
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