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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
Nr.4c-19/55/16.06.2020 

 
PLx nr.317/2020 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre 

dezbatere și avizare, proiectul de Lege pentru pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi 

al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 

Criminalistice (PLx nr.317/2020). 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observații și 

propuneri, conform avizului nr.1043/23.12.2019. 

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ inițiativa legislativă, 

conform Hotărârii nr.59 din 26 martie 2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 

avizului nr. 6519 din 17.12.2019. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea acestei 

inițiative legislative. 

 Senatul a adoptat această inițiativă legislativă în ședința din 19.05.2020. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în 

cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea funcţionării eficiente a sistemului judiciar. Intervenţiile legislative 

vizează aspecte referitoare la cariera, drepturile şi obligaţiile grefierilor. 

Prin conținutul său normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 



 2 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut 

proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi (9 voturi pentru și o 

abținere) a membrilor prezenţi, avizarea negativă a acestuia.  

        

                                                     

 PREŞEDINTE,   

 
Cornel Zainea 
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