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CĂTRE  
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
    
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative privind 

personalul Curții Constituționale, transmis cu adresa nr. Plx 793/2022 din 1 

februarie 2023. 

 

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

  

 
 

  PREŞEDINTE,         PREȘEDINTE 

           LAURA VICOL                               ADRIAN SOLOMON 
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind  

personalul Curții Constituționale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină și imunități și Comisia pentru muncă și protecție socială, au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind personalul 
Curții Constituționale, transmisă cu adresa nr. Plx 793/2022 din 1 februarie  2023.  

Potrivit prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 
92 alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare,  Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.7/5.01.2023) 

 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.8329/28.12.2022) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr.4c-6/37/15.02.2023) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(nr.4c-20/39/8.02.2023) 

 punctul de vedere al Guvernului (nr.1650/15.02.2023). 
 
 
 



Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 
normativ clar şi predictibil în ceea ce priveşte personalul din cadrul Curţii 
Constituţionale. Iniţiativa legislativă reglementează modalitatea prin care se poate 
accede în funcţia de magistrat-asistent, dorindu-se ca aceasta să fie în principal 
prin concurs, cât şi modalitatea de desemnare a prim-magistratului-asistent. 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut propunerea legislativă 
în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială au dezbătut propunerea 
legislativă și documentele conexe în ședința din 14 martie 2023 și au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

La lucrările comisiei au participat deputații conform listei de prezență. 
 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat inițiativa legislativă 

în data de 20 martie 2023.  
La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
 
În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților 
respingerea propunerii legislative privind personalul Curții Constituționale, 
având în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, 
LAURA VICOL 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 

SECRETAR, 
LADÁNYI LÁSZLÓ-ZSOLT 

SECRETAR, 
DAN-CONSTANTIN ȘLINCU 

 


