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RAPORT
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de 

urgen|;a a Guvernului nr.77/2018 pentru completarea art.67 

din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaj;i §i validari, prin 
adresa nr. L633/2018 din data de 2 octombrie 2019, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Proiectului 
de lege privind aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.77/2018 pentru 
completarea art67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
inipiator: Guvernul Romaniei, adoptat de Camera Deputatilor ca urmare a depdsihi 
termenului de 30 de zile, prevazut de art.115 alin.(5) din Constitutia Romaniei, republicatd.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare completarea art.67 din Legea 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile 
ulterioare, prin introducerea unor noi dispozitii care reglementeaza modul de exercitare a 
interimatului func^iei de inspector §ef §i de inspector §ef adjunct al Inspecfiei judiciare, 
structura cu personalitate juridica m cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pana la 
ocuparea acestora potrivit legii.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanta de urgenta §i a avizat 
favorabil cu observa^ii §i propuneri.

La dezbaterea proiectului legislativ a participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, doamna Lidia 
Barac, secretar de stat in Ministerul Justitiei.

In §edinj:a din 10 decembrie 2019, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunitafi §i validari au dezbatut proiectul de lege si au hotarat, cu majoritate de voturi ale 
celor prezenti, sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit. 1) din Constitutia 
Romaniei, republicata, §i urmeaza a fi supus dezbaterii si adoptarii m conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(l) din Legea fundamentals.



Potrivit prevederilor art.75 alin.[l) din Constitufia Romaniei, republicata, §i ale 
ait.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, 
Senatul este Camera decizionala.
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