
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI 

                                  Bucureşti, 13 septembrie 2016 
                                           Nr. PL-x 60/2016 

 
 

RAPORT 
asupra 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar 

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 
privind cazierul judiciar, trimis cu adresa nr. PL-x 60 din 9 martie 2016, înregistrat cu nr. 4c-11/263 din 10 martie 
2016. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din data de 1 martie 
2016.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea �i completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 
judiciar, cu modificările �i completările ulterioare, în sensul reglementării posibilită�ii eliberării, la cererea motivată a 
persoanelor aflate în străinătate, a unor adeverin�e cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, de către 
misiunile diplomatice �i oficiile consulare ale României.  

Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr. 37 din 15 ianuarie 2016, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu 
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observaţii şi propuneri.  
Comisia pentru politică externă, în �edin�a din 15 martie 2016, a avizat favorabil proiectul de lege, cu 

unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-13/6 din 15 martie 2016. 
Comisia pentru apărare, ordine publică �i siguran�ă na�ională, în �edin�a din 10 martie 2016, a avizat 

favorabil proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi, prin avizul nr.4c-12/111 din 15 martie 2016. 
Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului, în �edin�a din 23 martie 2016, a avizat 

favorabil proiectul de Lege, cu unanimitate de voturi, prin avizul nr.4c-6/78 din 23 martie 2016 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 13 septembrie 2016. 
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la lucrările comisiei deputaţii au 

fost prezenţi 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 un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar. 

În raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
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