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Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind unele 
măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID - 19, trimis spre 
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 
3/2021.  

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

PREŞEDINTE 

Mihai-Alexandru Badea 
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RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în 
contextul pandemiei de COVID - 19 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 și 115 alin. (1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege  
privind unele măsuri în domeniul  justiţiei în contextul pandemiei de COVID - 19, 
trimis cu adresa nr. PL-x 3/2021 şi înregistrat cu  nr. 4c -13/75 din 02 februarie 
2021.  

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (3) din Constituţia României, 
republicată, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.  



Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul    
nr. 1170 din 18 noiembrie 2020. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil iniţiativa 
legislativă, prin Hotărârea 222 din 18 noiembrie 2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri necesare funcţionării justiţiei ca serviciu public, în contextul pandemiei de 
COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
examinat această iniţiativă legislativă prin mijloace electronice, în ședința din data 
de 16 februarie 2021. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

La lucrările Comisiei juridice, a participat, în calitate de invitat, din 
partea Ministerului Justiției, domnul Mircea Ursuța, secretar de stat. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei 
în contextul pandemiei de COVID -19, în forma transmisă de Guvern. 

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

 

                           PREŞEDINTE                      SECRETAR 

                   Mihai-Alexandru Badea                                          Cristian-Tudor Băcanu 

 

 

Consilier parlamentar, Cseke Iuliana 


