
 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 
COMISIA JURIDICĂ, DE 

 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
  

 

  
 

Bucureşti, 29.06.2020 
Nr.   4c-13/453 

 

                                                                    
                                                                                                          P.l.x 252/2020                                                                                                                                                                                                             

                    
 

BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, trimisă spre dezbatere 
în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 252 din            
3 iunie 2020.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI  
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=136&cam=2&leg=2016�
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     RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie 
 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere 
în fond, cu propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea 
infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, trimisă cu adresa nr. Pl-x 252 din 3 iunie 2020 şi înregistrată cu           
nr.4c-13/453 din 4 iunie 2020.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.504 din 26 mai 2020. 

Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 102 din 28 mai 
2020 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă prin 
avizul nr. 3966 din 25 mai 2020.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat nefavorabil inițiativa legislativă în ședința din 9 iunie 2020.  
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare desfiinţarea Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, propunându-se abrogarea prevederilor care fac referire la 
aceasta, avându-se în vedere, potrivit expunerii de motive, toate luările critice de 
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poziţie exprimate de magistraţi, de instituţiile europene, de organisme prestigioase 
cu rol consultativ în domeniile dreptului constituţional şi anticorupţiei, Comisia de la 
Veneţia şi GRECO, precum şi numeroasele măsuri luate de secţie în scurta sa 
perioadă de existenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă prin mijloace electronice în ziua de 29 iunie 2020. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, respingerea propunerii legislative pentru desfiinţarea Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte 
din categoria legilor organice.  

 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE 

 
Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier, 
Roxana David 


