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Articolul 75 

Sesizarea Camerelor 
[ Comentarii reviste]  

(1) Se supun spre dezbatere şi adoptare Camerei Deputaţilor, ca prima Cameră sesizată, 

proiectele de legi şi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri 

internaţionale şi a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, 
precum şi proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), 

articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 

alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele 

(2) şi (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) şi (5) şi articolul 142 alineatul (5). Celelalte 

proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii şi adoptării, ca prima Cameră 

sesizată, Senatului. 
(2) Prima Camera sesizată se pronunţa în termen de 45 de zile. Pentru coduri şi alte legi de 

complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depăşirii acestor termene se 

considera ca proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. 

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea 

legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. 
(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adopta o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră 

în competenţa sa decizionala, prevederea este definitiv adoptată dacă şi cea de-a doua Cameră 

este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectiva, legea se întoarce la prima 

Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedura de urgenta. 
(5) Dispoziţiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător şi în 

cazul în care Camera decizionala adopta o prevedere pentru care competenţa decizionala 

aparţine primei Camere. 

 

 

---- 

 

Toate drepturile rezervate © 2019 - iLegis - SC CTCE SA 


