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AVIZ 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 

2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de 

admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională 

iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutul 

Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 

judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii 

nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii 

 

 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea propunerii  

legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 

octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare 

referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 

formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de 

absolvire a Institutul Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate 

al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii, trimisă cu adresa nr. Plx 619/2019 din 11 decembrie 
2019. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă mai sus 
menţionată în şedinţa din 17 decembrie 2019. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi avizarea negativă a propunerii legislative. 
 

 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

             

 

 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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