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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridica, de numiri, discipUna, 
imunitati validdri

Nr.XlX/32/10.03.2021

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru aptobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului 

nr.215/2020 privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de
judecata in apel

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitati si validari, prin 
adresa nr.L39/2021 din 01.03.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor masuri in 
materia alcatuirii completurilor de judecata in apel, inipiator: Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputa^ilor, in calitate de prima Camera 
sesizata, in sedinta din data de 24 februarie 2021.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare unele masuri in materia alcatuirii 
completurilor de judecata in apel, m sensul suspendarii aplicarii prevederilor art. 54 alin.(23 
din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2022, inclusiv, astfel incat sa se asigure 
un interval de timp rezonabil pentru pregatirea sistemului judiciar pentru aplicarea 
prevederilor legale referitoare la solul;ionarea apelurilor in completuri formate din 3 
judecatori. Initiatorul a avut in vedere faptul ca "schemele de personal ale instantelor 
judecatoresti sunt subdimensionate, cu consecinte in ceea ce priveste aplicarea de la 1 ianuarie 
2021 a dispozipiilor privind Judecarea apelurilor in completuri formate din 3 Judecatori, de 
natura sa puna in dificultate functionarea sistemului judiciar in ansamblu, fiind necesard luarea 
urgentd a unor masuri legislative in scopul asigurarii bunei functiondri a justitiei ca serviciu 
public. (..) astfel cd aplicarea modificdrilor legislative mai sus menpionate va avea un impact 
suplimentar asupra cre^terii incdrcdturii de cauze pe judecdtor fi duratei de solutionare a 
proceselor."

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observa|:ii §i propuneri, proiectul de lege.
Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de lege.
In conformitate cu prevederile art.63, alin.[l), la dezbaterea proiectului in §edinta 

comisiei din data de 10 martie 2021, au participat domnul Alexandru Dimitriu, secretar de 
stat din cadrul Ministerului justitiei, doamna judecator Andreea Simona Uzlau, director al 
Direcjiiei legislajie, documentare §i contencios si domnul judecator Constantin Nicolae, §ef 
serviciu al Serviciului legislate §i documentare in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.



In cadrul §edintei, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si 
validari au analizat proiectul de lege si au hotar^t, cu majoritatea voturilor membrilor 
prezenfi, sa adopte un raport de admitere, fara amendamente.

!n consecinja, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitajii ^i validari supune spre 
dezbatere ^i adoptare, Plenului Senatului, raportui de admitere, fara amendamente, al 
proiectului de lege si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice §i urmeaza a fi supus votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(l) din 
Constitufia Romaniei, republicata.
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Potrivit dispozitiilor art.75 alin.(l) si aiin.(3) din Legea fundamentals §i ale art.92 
alin.[83 pct.2 din Regulamentul Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul 
este Camera decii^nala.
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