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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

               Bucureşti, 13.12.2021 
              PLx. 166/2020 
      

 

R A P O R T 

asupra 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2020 privind 

modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi 

termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în 
contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 

privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative 

 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost 

sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art.X alin.(2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, 

instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor 

cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului 

privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat 

prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, trimis cu adresa nr. PLx 166/2020. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea, până la data de 31 

martie 2023, a termenului prevăzut la art.X alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2016. 
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 Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, în 

şedinţa desfăşurată în data de 23 aprilie 2020.  

În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege 

în şedinţa desfășurată în sistem hibrid (fizic/online), în data de 13 decembrie 

2021.  

Pentru întocmirea raportului, comisia a avut în vedere: 

- Avizul favorabil, cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ                              

(nr. 44/2020); 

- Avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.  
 

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților 

adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată. 

  

 Conform dispozițiilor art. 75 din Co nstituţia României, republicată, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 
 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

   
 

                    PREŞEDINTE,                                                                                   SECRETAR,                                                                                                                                     

Laura Cătălina Vicol Ciorbă                                                Ladányi László Zsolt 

 
 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 
              Alina Grigorescu 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�
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