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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.150/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii şi a Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de 
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi 
cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii 
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență,  cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.150/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii 
nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale 
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală 
asociate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, trimis cu adresa 
nr. PLx 760 din 12 decembrie 2022, înregistrat cu nr.4c-13/1141 din 12 decembrie 2022.  

Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege, 
în ședința din 7 decembrie 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  
Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din 14 februarie 2023. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege, cu un amendamente admis redate in Anexa la prezentul 
aviz.  

Proiectul de lege  face parte din categoria legilor organic. 
 
 
                   PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
                    Laura  VICOL                              Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 

 
 Consilier  parlamentar,                                                                                                                                     
 Florica Manole      
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Anexa 
 

Amendament admis: 
 
”După articolul 1 se introduce art. 11 ce va avea următorul conținut: 
  
Art. 11 În sensul prezentei legi, persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul 
autist li se va acorda cetățenia română, la cerere, cu îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), c) și d) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, 
republicată. În acest caz, cererea de acordare a cetățeniei se depune prin curator 
special desemnat de instanța judecătorească competentă”. 
 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități. 
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