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 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative privind unele măsuri 

administrative și fiscale din starea de urgență, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunități cu adresa nr. Pl-x 377 din 20.09.2021, înregistrată cu nr.4c-13/722/21.09.2021. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Mihai Alexandru Badea 
 
 
 
 
 

 

florica.manole
Conf cu originalul



1 
 

 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                  București, 9 noiembrie 2021 
                    Nr. Pl-x 377/2021 

   
 
            

 RAPORT 
 asupra 

Propunerii legislative privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea 

legislativă privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență, trimisă Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 377 din 20.09.2021, înregistrată cu nr. 4c-

13/722/21.09.2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins inițiativa legislativă în şedinţa 

din ziua de 14 septembrie 2021. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 

alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri referitoare la 

amenzile aplicate pentru unele dintre contravențiile săvârșite în timpul stării de urgență instituită 

prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României și prelungită prin Decretul Președintelui României nr.240/2020 privind prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform adresei cu 

nr.4029 din 19 mai 2021. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform adresei cu nr.388 

din 31 mai 2021. 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul negativ al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/696/06.10.2021), 

avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-
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7/397/20.09.2021), avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

(nr.4c-15/301/22.09.2021) și punctului de vedere negativ al Guvernului României transmis prin 

adresa cu nr.1598/20.08.2021. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 9 noiembrie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform 

listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a 

Propunerii legislative privind unele măsuri administrative și fiscale din starea de urgență , 

întrucât instituirea măsurilor referitoare la amenzile aplicate pentru săvârșirea contravențiilor 

prevăzute la art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 pe durata stării de urgență 

instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020 și prelungită prin Decretul 

Președintelui României nr.240/2020, trebuie să aibă în vedere, în primul rând, efectele Deciziei 

Curții Constituționale nr.152/2020, prin care s-a constatat neconstituționalitatea respectivei 

norme. De asemenea, măsurile propuse creează premisele încălcării principiului separației și 

echilibrului puterilor în stat, statuat de art.1 alin.(4), și, implicit, al încălcării art.126 din 

Constituție, având în vedere că anularea proceselor verbale contravenționale reprezintă, în temeiul 

art.31 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001, atributul instanțelor judecătorești, motiv pentru care 

nu se justifică măsura prevăzută în inițiativa legislativă. 

Prin această inițiativă nu poate fi reglementată declararea nulității proceselor-verbale de 

constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, având în vedere ca, la momentul întocmirii, 

actele de constatare îndeplineau condițiile de legalitate și temeinicie. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Mihai Alexandru Badea László-Zsolt Ladányi 

 

                                                

                              
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


