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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum 

şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, pentru completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, transmis cu nr. 

PL-x 466 din 17 august 2020 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională sub nr. 4c-15/258 din 18 august 2020. 

Prin conținutul normativ, proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor 

organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituția României, republicată. 

Conform dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale 

art. 91 alin.(9) punctul 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.  

           În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege sus menționat în ședința online 

din 24 august 2020. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea 

de motive, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 659 din 7 iulie 

2020. 

În urma dezbaterilor Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum 

şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea 

art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea 

art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea 

activităţii de asigurare şi reasigurare. 

  

PREȘEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ 


