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RAPORT 
asupra 

 proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, 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.48/2013 pentru 
completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, trimis cu adresa nr. PL-x  168/2013 din 28 mai 2013 şi înregistrat cu 
nr.31/691 din 29 mai 2013. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92    
alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr.413 din 21 mai 2013.                                                                   

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
proiectul de lege în şedinţa din 11 iunie 2013.   
          La dezbaterea proiectului de lege a participat, din partea Ministerului 
Justiţiei, domnul Florin Moţiu – secretar de stat. 



La şedinţă au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2013 pentru completarea art.53 din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE,       SECRETAR,  
BOGDAN LIVIU CIUCĂ        CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu      
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