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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/19/16.02.2021 

 
PLx nr.85/2021 

 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 

alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire 
la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane 
sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr.76/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare şi 

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a 
prevederilor acesteia 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul 
naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, 
de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru 
completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Naţional de Date Genetice Judiciare şi pentru stabilirea unor măsuri 
organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia (PLx nr.85/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 

observații și propuneri, conform avizului nr.1202/27.11.2020. 

 Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 02.03.2021, ca urmare a depășirii 

termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut 

pentru operaţionalizarea Registrului, până la data de 30 iunie 2021, în vederea realizării 

în mod corespunzător a tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru achiziţionarea şi 

implementarea Registrului. De asemenea, se urmăreşte stabilirea unui termen de 

tranziţie în care să se efectueze activităţile necesare înscrierii în Registru, pentru 

persoanele condamnate anterior intrării în vigoare a Legii nr.118/2019, având în vedere 

numărul mare al persoanelor deja condamnate pentru comiterea unor infracţiuni dintre 

cele care atrag înscrierea în Registru. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
mihaela.astafei
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 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 

lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (13 voturi) avizarea favorabilă a 

acestuia.                                                      

  

 

PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 
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