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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Nr:LXVllI/1556/2021

Către

Biroul permanent al Senatului,

In temeiul prevederilor art. 35 alin.(l) lit. e] a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. B222 din 8 iulie 2021, 
a fost sesizată. în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca primă Cameră 
sesizată, cu:

Propunerea legislativa privind interzicerea discriminării pe motiv de 
vaccinare (B222/2021), iniţiatori: Aelenei Evdochia - senator AUR; Boancă Rodica
- senator AUR; Busuioc Andrei - senator AUR; Cioromelea Valentin-Rică - senator 
AUR; Cosma Dorinei - senator AUR; Lavric Sorin - senator AUR; Mateescu Sorin- 
Cristian - senator AUR; Neagu lonuţ - senator AUR; Târziu Claudiu-Richard - senator 
AUR; Coleşa ilie-AIin - deputat AUR; Enachi Raisa - deputat AUR; Feodorov Lucian - 
deputat AUR; Muncaciu Sorin-Titus - deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; 
Scripnic Lilian - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat AUR; Simion George-Nicolae
- deputat AUR; Stoica Ciprian-Titi - deputat AUR.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare interzicerea si 
sancţionarea discriminării bazate pe criteriul vaccinării persoanelor.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 7 septembrie 2021, a luat 
în dezbatere propunerea legislativă şi, cu unanimitate de voturi, a constatat că, 
aceasta face parte din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile 
art73 alin.(3) liLh) din Constituţia României, republicată, iar in aplicarea 
prevederilor art.75 alin.(i) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată 
este Senatul.

Menţionăm că pentru prevederile ce ţin de domeniul contenciosului 
administrativ, respectiv cele ale art.5 din iniţiativa legislativă, care derogă de la 
dreptul comun instituind noi atribuţii instanţei de contencios administrativ.



Senatul se pronunţă, potrivit art73 alin.(3) litk) din Constituţie, în calitate de 
Cameră decîzională. Astfel, în conformitate cu art.75 alin.[4) din legea 
fundamentală, în cazul în care Camera Deputaţilor adoptă modificări ale acestor 
dispoziţii, legea se întoarce, numai pentru prevederile respective, la Senat care va 
decide definitiv în procedură de urgenţă.

in consecinţă, Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent ca, potrivit art.35 alin.(l} lit.e] din Regulamentul Senatului, să 
repartizeze propunerea legislativă menţionată către comisiile competente a o 
luă în dezbatere în funcţie de obiectul său de reglementare, pentru depunerea 
unor eventuale amendamente şi adoptarea avizelor, respectiv întocmirea raportului 
spre a fi înaintat plenului Senatului, cu menţiunea competenţei partajate.
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