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 Către, 
 
  Comisia juridică, de disciplină și imunități 

Doamnei Președinte Laura Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 

              Comisia pentru muncă și protecție socială 
  Domnului Președinte Adrian SOLOMON  
 
 
                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri 

referitoare la salarizarea personalului din sistemul administrației penitenciare, trimis 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru muncă și protecție socială spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 50/2022 din 21 februarie 2022.  

 
 
 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 

București, 22.03.2022 
Nr. 4c-7/61 

PL-x 50/2022 
            

  RAPORT PRELIMINAR   
asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină 

și imunități și Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate spre dezbatere 

în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri referitoare la salarizarea 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare, transmis cu adresa nr. PL-x 

50/2021 din 21 februarie 2022 și înregistrat cu nr.  4c-7/61 din 21 februarie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 14 februarie 2022, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, 

potrivit art.115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată,. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 

cu observații și propuneri, conform avizului  nr.986 din 14 decembrie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-6/86 din 2 

martie 2022. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-15/32 din 8 martie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 

referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare. Potrivit 

Expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează includerea la nivel de 

reglementare primară a unui mecanism care să permită plata majorării corespunzătoare 

titlului de specialist de clasă într-o manieră similară cu cea aplicabilă personalului 

Ministerului Afacerilor Interne, eliminându-se astfel discriminările existente în cadrul 

aceleiaşi familii ocupaţionale. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul George Șerban – secretar 

de stat în cadrul Ministerului Justiției. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în 

şedinţa din 22 martie 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii 

Comisiei au  hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.128/2021 privind unele măsuri 

referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în 

forma adoptată de Senat.  

                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Oana-Alexandra CAMBERA  

  

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


