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BIROULPERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar (republicată), 
transmisă cu adresa  nr. Pl-x 754 din 5 decembrie 2022 şi înregistrat cu nr.4c-13/1127 din 
5 decembrie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Alina-Elena Tănăsescu 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                    
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 

Bucureşti, 13.12.2022 
Plx 754/2022 

 
RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.290 din 24 iunie 
2004 privind cazierul judiciar (republicată) 

  
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
completarea Legii nr.290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar (republicată), 
transmis cu adresa  nr. Pl-x 754 din 5 decembrie 2022 şi înregistrat cu nr.4c-
13/1127 din  5 decembrie 2022. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din data de 28 noiembrie 2022.  

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 
avizului nr.1136 din 17 octombrie  2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, 
conform avizului nr.6415 din 11 octombrie 2022. 

Guvernul României, prin punctul de vedre transmis, nu susține adoptarea  
acestei inițiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.290/2004, în sensul asigurării accesului persoanelor fizice în 
regim online la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS), în 
privinţa datelor care îi privesc, însă cu limitarea accesului la vizualizarea, 
descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea 
unui certificat de cazier judiciar. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din 13 decembrie 2022.  
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la 
şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au hotărât, cu majoritate de  voturi să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, respingerea, propunerii legislative pentru completarea Legii nr.290 din 
24 iunie 2004 privind cazierul judiciar (republicată).  

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă  face parte 
din categoria legilor ordinare.  

   
 
 
 VICEPREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 Alina-Elena Tănăsescu                             Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Andrada Armencea 
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