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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative 
pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, trimisă cu adresa nr. Pl- x 89 din 4 aprilie 2022 și 
înregistrată cu nr. 4c-13/237 din 4 aprilie 2022. 

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

 
 

 

                                             PREŞEDINTE, 
 

                                           Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
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RAPORT 

asupra Propunerii legislative pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 89 din 4 
aprilie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/237 din 4 aprilie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă  
Cameră sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 315 din 28 martie 2022, a avizat 
negativ propunerea legislativă. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă 
prin avizul nr. 1532/15.03.2022. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-6/217/13 
aprilie 2022. 
 Guvernul României a transmis un punct de vedere prin care susține 
adoptarea propunerii legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea lit.ş) a 
art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, normă potrivit căreia constituie abatere 
disciplinară nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale, ori a deciziilor 
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în 
interesul legii. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 



Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul 
Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și Social, precum și punctul 
de vedere al Guvernului României  în şedinţa din 17 mai 2022.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform dispozițiilor art. 
57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, domnul Mihai Pașca, secretar de stat în Ministerul 
Justiției. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea lit.ş) a art.99 din Legea 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
                      
 
 
 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                               SECRETAR, 
 
          Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                          Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


