
    PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

    CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

                                                                                                             
 

Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi 

 

 Bucureşti,  18 iunie 2018 

PL-x 417/2017 

 

                                            Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra cererii de reexaminare a Legii 

pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 

judiciară, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 417 

din 18 iunie 2018. 

În raport cu obiectul și conținutul său, legea face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Eugen NICOLICEA 
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RAPORT 

asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară 

 

 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa cu nr. 

PLx.417/2017/2018 din 18 iunie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunități a fost 

sesizată spre dezbatere, în fond, cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea și 

completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. 

Această lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată, a fost transmisă spre 

promulgare Președintelui României, la data de 30 martie 2018. 

Legea transmisă la promulgare are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.304/2004, în vederea punerii în acord a textelor declarate 

neconstituționale cu Decizia Curții Constituționale nr.321/2017, eliminarea unor 

atribuții de la Secțiile Consiliului Superior al Magistraturii și introducerea acestora la 

Plen. 
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Cererea de reexaminare a fost formulată de Președintele României, în temeiul 

articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaților este Prima Cameră sesizată, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

       Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut legea în şedinţa 

din 18 iunie 2018.  

 La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea cererii de reexaminare a Președintelui României.  

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune adoptarea Legii pentru 

modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, în forma 

transmisă la promulgare. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria 

legilor organice.    

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

 

                 Eugen NICOLICEA                        Aida-Cristina CĂRUCERU 

 

 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


