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BIROULUI  PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL ÎNLOCUITOR asupra Legii privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2006 
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de 
la data aderării României la Uniunea Europeană precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.582 din 20 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I nr.731 din 21 septembrie 2016, trimisă spre dezbatere Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PL - x 293 din 10 octombrie 2016 şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/796 din 10 octombrie 2016. 
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice.  

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA 
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RAPORT ÎNLOCUITOR 
asupra Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr.36/1995 

 
 

 
În conformitate cu prevederile art.134 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu adresa                 
nr. PL- x 293/2016 şi înregistrată cu nr. 4c-11/796/2016, a fost sesizată cu dezbaterea 
pe fond a  Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale 
nr.36/1995, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.582 din 20 iulie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.731 din 21 septembrie 2016. 

Senatul a adoptat cererea de reexaminare în şedinţa din data de                    
4 octombrie 2016. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Iniţial, Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 
decizională, în data de 22 iunie 2016 şi a fost transmisă Preşedintelui României spre 
promulgare în data de 2 iulie 2016. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�


3 
 

În data de 4 iulie 2016 Guvernul României a formulat sesizare de 
neconstituţionalitate. Curtea Constituţională a admis sesizarea formulată prin Decizia 
nr.582 din 20 iulie 2016, decizie prin care s-a constatat că legea menţionată este parţial 
neconstituţională. 

Potrivit dispoziţiilor art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut legea supusă 
reexaminării ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.582/2016 în şedinţele din      
10 şi 11 octombrie 2016.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la 
şedinţă conform listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
admiterea cererii de reexaminare şi adoptarea Legii pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea 
unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr.36/1995, în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 
organice. 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA 

SECRETAR, 
Ninel PEIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Roxana David 
Silvia Olaru 
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