
Parlamentul Romaniei 
Senat

Comisia juridica, de numiri, disciplind, imunitdti si validdri

Nr. XIX/4/12.02.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei 

Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului 

prevazut la art.X alin.(2) din Ordonanfa de urgen^a a 

Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 
finalizarea activita^iilor cuprinse in contractele incheiate in 

cadrul Acordului de imprumut dintre Romania $i Banca 

Internat;ionala pentru Reconstruc|;ie §i Dezvoltare pentru 

finanl:area Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bucure§ti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 

nr.205/2006, precum §i pentru modificarea §i completarea
unor acte normative

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi §i validari, prin 
adresa nr. L8/2020 din data de 4 februarie 2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent 
al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Proiectului de lege 
pentru aprobarea Ordonanpei Guvernului nr.1/2020 privind modificarea termenului 
prevazut la artX alin.(2) din Ordonanpa de urgenpd a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru 
finalizarea activitdpilor cuprinse in contractele incheiate in cadrul Acordului de 
imprumut dintre Romania yi Banca Internapionala pentru Reconstrucpie ^i Dezvoltare 
pentru finanparea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucure^ti 
la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum ^i pentru modificarea $i 
completarea unor acte normative, inipiator: Guvernul Romaniei, adoptat in temeiul art 
108 din Constitutia Romaniei, republicata, pi al art 1 pet IX din Legea nr. 262/2019 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare prelungirea termenului prevazut 
la art. X alin.[2) din Ordonanpa. de urgenfa a Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea 
unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele masuri pentru finalizarea 
activitafilor cuprinse in contractele incheiate m cadrul Acordului de imprumut dintre 
Romania ^i Banca Internat;ionala pentru Reconstruefie 5i Dezvoltare pentru finanparea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucure§ti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum 5i pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative.



Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanja de Guvern §i a avizat 
favorabil cu observat;ii §i propuneri.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^a de capital a avizat 
favorabil proiectul de lege.

La dezbaterea proiectului legislativ a participat, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, doamna Lidia 
Barac, secretar de stat in Ministerul Justitiei.

In §edint;a din 11 februarie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, 
imunitali ^i validari au dezbatut proiectul de lege §i au hotarat, cu unanimitate de voturi 
ale celor prezenti, sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imuniteji §i valideri supune spre dezbatere ji 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare §i urmeazd a fi supus dezbaterii si adoptdrii in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2) din Constitu^ia Romaniei, republicate.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l) din Constitufia Romaniei, republicate, §i ale 
art.92 alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificerile ulterioare,
Senatul este prima Camera sesizata.
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