PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
Bucureşti, 14 iunie 2012
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
PL – x 191/2012
AVIZ
asupra proiectului de Lege privind completarea art. 28 al Legii
nr. 340/2004
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare,
cu proiectul de Lege privind completarea art. 28 al Legii nr. 340/2004,
trimis cu adresa nr. PL x 191 din 29 mai 2012 şi înregistrat cu nr. 31/415 din
31 mai 2012.
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României,
republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul
de lege la data de 21 mai 2012, ca urmare a depăşirii termenului de
adoptare, potrivit art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia României,
republicată.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 iunie
2012.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 28 al
Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în sensul ca, în unităţile
administrativ-teritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi
naţionale au o pondere mai mare de 20%, prefectul să dispună prin ordin ca
inscripţiile din sediile serviciilor publice deconcentrate să fie realizate şi în
limba minorităţii naţionale respective şi, de asemenea, să fie angajate
persoane care cunosc limba minorităţilor naţionale respective în toate acele
funcţii care au relaţie cu publicul. Totodată, se preconizează să se facă toate
demersurile de către conducătorii instituţiilor respective pentru garantarea
folosirii limbii minorităţii naţionale în scris şi oral.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării,
expunerea de motive şi avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al
Consiliului Legislativ nr. 1244 din 24 noiembrie 2011.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a
hotărât, cu majoritate de voturi, (un vot împotrivă) avizarea negativă a
proiectului de lege, întrucât iniţiatorii proiectului de lege nu precizează
sursele de finanţare necesare aplicării măsurilor propuse, încălcându-se
astfel dispoziţia art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege
face parte din categoria legilor organice.
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