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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene 
 
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, trimis cu 
adresa nr. PLx. 115 din 8 martie 2021, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi sub nr.4c-13/237 din 9 martie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu  dispoziţiile 
art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit inițiativa legislativă, 
în ședința din 3 martie 2021. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri fiscal-
bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 1 aprilie 2021, potrivit art. 61 și 129 
alin.(1)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa 
legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.1297 din 30 decembrie 2020, și punctul 
de vedere al Consiliului Economic și Social, transmis prin adresa cu nr.13036 din 30 
decembrie 2020. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

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