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Domnului
Senator ^ERBAN NICOLAE

PRE§EDINTELE COMISIEI JURIDICE, DE NUMIRI, DISCIPLINA,

IMUNITATI VALID ARI

in temeiul articolului 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, in §edinta din 2 martie 2020, plenul Senatului a hotarat trimiterea spre reexaminare a 

propunerii legislative pentru modijicarea si completarea Legii nr.303/2004 privind statutul 

judecatorilor siprocurorilor (LI 61/2019), in vederea intocmirii unui raport suplimentar.
A

In acest sens, va anexam extras din stenograma §edinlei Senatului din data de 

2 martie 2020.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc



Extras din stenograma $edin(ei Senatului 
din 2 martie 2020

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:
Alte propuneri, stimati colegi, pentru ordinea de zi?

Domnule §erban Nicolae, va rog.

Domnul Serban Nicolae:
Multumesc, domnule presedinte,

Doamnelor si domnilor colegi,

Avem o situatie pe ordinea de zi de astazi. La punctul 13 este 

LI61/2019. Este o eroare pe care trebuie sa mi-o asum din partea Comisiei 

juridice. Noi am avut un pachet de propuneri legislative, ramase unele din 

2006 si pana in 2018, propuneri de modificari ale celor trei legi, asa-numite, 

generic, ale justitiei, nr.303, nr.304, nr.317 din 2004.

Am considerat - si au fost de acord toti colegii in Comisia juridica - ca 

toate aceste legi au devenit fie caduce, fie inutile, fie, in orice caz, de neretinut 

pe rolul Comisiei juridice si pe rolul Senatului, Camera decizionala, odata ce 

Parlamentul s-a pronuntat si au intrat in vigoare modificarile din 2018.

Din eroare, am introdus si aceasta propunere legislative. Ea n-a facut 

obiectul dezbaterii in comisie si are un raport de respingere pe considerentul 

care nu mai subzista si, de fapt, care nu se aplica acestei propuneri.

De aceea, va rog sa fiti de acord ca punctul 13 de la Sectiunea II - 

Initiative legislative - sa fie restituit la comisie. Suntem Camera decizionala, 

nu suntem presati de timp, in asa fel incat raportul de admitere, de respingere, 

de amendare, indiferent cum ar fi, sa faca obiectul dezbaterii in Parlament.

Multumesc.

Are raport de respingere, v-am spus, pe un considerent care nu se aplica 

acestei propuneri legislative. (Discutii.)

Domnul Robert-Marius Cazanciuc:



Stimati colegi, va supun mai intai votului propunerea domnului senator

Fenechiu.

Va rog sa votati.

Multumesc.

Propunerea a fost aprobata.

Din partea Grupului PSD, propunere a formulat domnul l^erban 

Nicolae - retrimiterea la comisie.

Va supun votului propunerea.

43 de voturi pentru, contra - 28.

Proiectul a fost retrimis la comisie.

Multumesc.


