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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

               Bucureşti, 16 februarie 2021    
                                      PL-x 85/2021 

Domnului deputat 
 Mihai-Alexandru BADEA  
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
Domnului deputat 

Constantin ŞOVĂIALĂ  
Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã 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 art.115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - cu 
adresa nr. PL-x 85/2021 din 8 februarie 2021 - spre dezbatere şi avizare în procedură de urgență, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã 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, înregistrat cu nr.4c-6/85 din 9 februarie 
2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 16 februarie 2021, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege, în 

conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Iusein IBRAM 
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