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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în 

domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, în procedură de urgență 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2021 pentru 
modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, trimis cu adresa nr. PLx 554 din 8 noiembrie 2021, înregistrat 
la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/937 din 9 noiembrie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.9 2 
alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, stabilirea obligaţiei direcţiilor generale şi judeţene de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de a elabora 
planurile de restructurare a centrelor rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri, până la 
data de 31 decembrie 2021, în vederea obţinerii avizului. 

În şedinţa din data de 7 decembrie 2021, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus 
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizele favorabile al Consiliului Legislativ si ale 
Consiliului Economic si Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege. 

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