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RAPORT 

 
la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2010 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea 
transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne 
 

   În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei 
interne, transmis cu adresa nr. PL.x 206 din 26 aprilie 2010 şi înregistrat cu nr. 31/353 
din 27 aprilie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
          Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 68 din 29 ianuarie 2010. 
          Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de 
lege, prin avizul  nr.27/335 din data de 12 mai 2010. 
          Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a avizat 
favorabil proiectul de lege, prin avizul nr.37/441 din 4 mai 2010. 
          Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, a avizat favorabil, proiectul de lege, conform avizului nr. 25/423. 

 Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 



  

normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieţei interne.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice au examinat 
proiectul de lege, în şedinţa din 26 mai 2010.  
         În urma examinării proiectului de Lege, membrii Comisiei juridice au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, în 
forma adoptată de Senat. 
         Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au participat la dezbateri 15 deputaţi. 
         În raport cu obiectul şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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