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Comisia pentru constitup'onaiitate

Nr. LXVIII/1557/2021

CoCre

Biroul permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) lit. e) teza a ll-a din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. B238 din 8 iulie 2021, 
a fost sesizată, în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca primă Cameră 
sesizată, cu:

Propunerea legislativă privind modificarea art. 131 şi 132 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară (B238/2021

Iniţiatori: Dîncu Vasile - senator PSD; Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela - 
senator PSD; Teodoroiu Simona-Maya - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 131 
alin. [2) şi 132 alin. (1) şi [2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul gestionării 
bugetelor curţilor de apel, ale tribunalelor, ale tribunalelor specializate şi ale 
judecătoriilor, de către înalta Curte de Casaţie şi justiţie, sens în care Preşedintele 
înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie are calitatea de ordonator principal de credite.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) liL I) din Constituţia 
României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art. 75 alin. [1) din Legea 
fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 7 septembrie 2021, a luat în 
dezbatere propunerea legislativă şi, având în vedere că prin conţinutul său 
normativ aceasta face parte din categoria legilor organice, cu unanimitate de
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voturi, a constatat că, în conformitate cu art. 73 alin. (3) lit. 1) din Constituţia 
României, republicată, coroborat cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia 
României, competenţa luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă Cameră 
sesizată, îi revine Camerei Deputaţilor.

In consecinţă, Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent să transmită Camerei Deputaţilor propunerea legislativă 
menţionată în vederea luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă 
Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

5’enotor lon-Cristf/fe! Rujan Senator Cristian-Auaustin Niculescu-]^aârlaş
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