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Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene, trimis Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci pentru 
examinare pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.PLx 115/2021 
din 8 martie 2021. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

şi prorogarea unor termene 
 
 

În temeiul art.95 şi 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 115/2021 din 8 martie 2021, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 prin care se instituie 
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene.  
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 
în vedere avizele favorabile primite de la:  
 Consiliul Legislativ (nr.1297/30.12.2020) 
 Consiliul Economic şi Social (nr.13036/30.12.2020) 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-13/237/09.03.2021) 
 Comisia pentru sănătate şi familie (nr.4c-10/98/22.02.2022) 
 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  

(nr.4c-7/94/30.03.2021) 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

(nr.4c-15/98/16.03.2021) 
 Comisia pentru tineret şi sport (nr.4c-25/31/16.03.2021) 
 Comisia pentru învăţământ (nr.4c-11/567/16.03.2021) 
 Comisia pentru industrii şi servicii (nr.4c-3/149/16.03.2021) 
 Comisia pentru ştiinţă şi tehnologie (nr.4c-24/31/16.03.2021) 
 Comisia pentru transporturi şi infrastructură (nr.4c-4/56/18.03.2021). 
 

În conformitate cu prevederile art.62 şi 64 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
cele două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din data de 20 
aprilie 2021, au participat deputaţii conform propriei liste de prezenţă.  

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi dl Lucian Heiuş, Secretar de 
Stat în cadrul Ministerului Finanţelor. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 23 

mai 2022 au participat deputaţii conform propriei liste de prezenţă.  
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 3 martie 2021. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 



 

 
4

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin ŞLINCU 

SECRETAR, 
Iulius Marian FIRCZAK 

 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Şef serviciu Giorgiana Ene 
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