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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 21 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/903 
 

  
Către 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
Doamnei preşedinte Laura - Cătălina Vicol - Ciorbă 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.127/2022 

privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în schema de 

personal a Consiliului Superior al Magistraturii, trimis Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 651/2022 din 24 octombrie 

2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 21 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/903 
 

 
RAPORT   PRELIMINAR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.127/2022 privind înfiinţarea unor posturi 

de personal contractual în schema de personal a Consiliului 
Superior al Magistraturii 

 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 651/2022 din 24 
octombrie 2022, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.127/2022 privind înfiinţarea unor posturi de personal contractual în 
schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.127/2022 prin care se 
suplimentează statul de funcţii al Consiliului Superior al Magistraturii, prin 
înfiinţarea unui număr de 165 de posturi de experţi jurişti (COD COR 
261903), personal contractual, posturile urmând a fi ocupate prin 
preluarea experţilor în implementare - asistenţi ai judecătorului, din afara 
organigramei Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1057/21.09.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/699/2.11.2022). 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţa din 15 noiembrie 2022 
şi au hotărât, cu majoritate de voturi (5 voturi împotrivă), aprobarea 
proiectului de lege în forma prezentată de Senat. 

  
La lucrările comisiei au participat deputaţii, membri ai comisiei, 

conform listei de prezenţă. 
 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- dl Marius Stanciu – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii 
şi Solidarităţii Sociale; 

- dna Maria Ceauşescu – judecător, Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 19 octombrie 2022. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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