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                CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

           Bucureşti, 3 iulie 2018 
Nr. Pl-x 239/2018 

 
 

 

                                     RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 

materie  
 
              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, trimisă cu adresa nr. 
Pl -x 239 din 23 aprilie 2018 şi  înregistrată cu nr. 4c-11/372 din 24 aprilie 2018. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din data de 16 aprilie 2018. 
             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.  
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul 
public judiciar în materie civilă, intervenţiile legislative vizând, potrivit 
Expunerii de motive, “modificarea plafoanelor impuse de acest articol şi 
corelarea acestora în conformitate cu evoluţia veniturilor populaţiei”. 
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1 din 3 ianuarie 2018, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
             Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 81 din 22 
ianuarie 2018,  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, întrucât, 
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pragul de modificare a sumei aferente ajutorului public judiciar excede situaţiei 
de vulnerabilitate. 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 3 iulie 2012.  
              La dezbateri, deputaţii, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, Raportul de  respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul 
public judiciar în materie civilă. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR, 
 
        Eugen NICOLICEA                               Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Iuliana Cseke 
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