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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea 
plăţii cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii 
la Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea 
obligaţiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Naţional al 

Magistraturii la Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) 
 
 
              În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din 
calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua 
Europeană de Formare Judiciară (EJTN), trimis cu adresa nr.PL-x 488 din 8 
septembrie 2008 şi  înregistrat cu nr. 31/800 din 9 septembrie 2008. 
 Senatul în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat prezentul proiect de 
lege în şedinţa din 25 iunie 2008. 
             Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr.604/20.05.2008, a avizat favorabil  
acest proiect de lege.  

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Justiţiei, 
doamna Claudia Roşianu, director adjunct şi doamna Nicoleta Miclăuş, consilier.  
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2008 ce vizează completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte, precum şi aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din 
calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua Europeană 
de Formare Judiciară (EJTN). 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 
expunerea de motive şi documentele care îl însoţesc, în şedinţa din 23 septembrie 
2008. 
              La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 29 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi,  să  supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2008 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind 
autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale 
la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale 
de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Judiciare (RECJ) şi pentru îndeplinirea obligaţiilor care decurg din 
calitatea de membru a Institutului Naţional al Magistraturii la Reţeaua 
Europeană de Formare Judiciară (EJTN). 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare.  
 
                     VICEPREŞEDINTE,                               SECRETAR, 

       Florin IORDACHE                                 George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert Mihaela IVAN-CUCU 
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