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                            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                               CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

 

               Bucureşti, 5 mai 2015 
                Nr. PL- x 230/2015 

 
RAPORT 

 
asupra proiectului de Lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonan�a de 
urgen�ă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiin�area �i func�ionarea Autorită�ii 

Na�ionale pentru Cetă�enie 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond,  cu proiectul de Lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonan�a de 
urgen�ă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiin�area �i func�ionarea Autorită�ii 
Na�ionale pentru Cetă�enie, trimis cu adresa nr. PL-x 230 din 11 martie 2015 şi 
înregistrat cu nr. 4c-11/382  din 11 martie 2015. 

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. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege  în 
şedinţa din 4 martie 2015.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 79 din 22 ianuarie 2015, a avizat favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă. 

Comisia pentru administra�ie publică �i amenajarea teritoriului a transmis 
un aviz  favorabil cu nr. 4c-6/107 din 15 aprilie 2015. 

Comisia pentru muncă �i protec�ie socială a trasnsmis un aviz favorabil cu nr. 
4c-7/210 din 25 martie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 12 alin. (3) din 
Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiin�area, organizarea �i 
func�ionarea Autorită�ii Na�ionale pentru Cetă�enie, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 112/2010. Prin ini�iativa legislativă se propune eliminarea din cadrul art. 12 
alin. (3) din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr. 5/2010 a func�ionarilor publici cu 
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statut special din sistemul administra�iei penitenciare, în vederea înlăturării unor efecte 
negative generate de aplicarea legii datorită lipsei calită�ii de institu�ie de apărare, 
ordine publică �i siguran�ă na�ională a Autorită�ii pentru Cetă�enie în care sunt 
angaja�i func�ionari publici cu statut special, dar �i pentru a se reveni la o situa�ie 
normală în care func�ionarii publici cu statut special să activeze doar în cadrul 
sistemului penitenciar. 
 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive şi  
avizul Consiliului Legislativ în şedinţa din  5 mai 2015.  
           La dezbateri au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 La şedinţa Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Irina Alexe – 
secretar general adjunct în cadrul Ministerului Administra�iei �i Internelor. 
   În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de Lege privind modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonan�a de urgen�ă a 
Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiin�area �i func�ionarea Autorită�ii Na�ionale 
pentru Cetă�enie, în forma prezentată de Guvern.            

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 
 
  

                      
                     PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 
                Bogdan Liviu CIUCĂ                     Sorin Constantin STRAGEA                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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