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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                                                  

                           Bucureşti, 23 noiembrie 2020              

                                              PL-x 668/2020      

        

Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative (PL-x 

668/2020), trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 668 din 26 octombrie 2020, înregistrat cu 

nr. 4c-13/1034 din 27 octombrie 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 

      PREŞEDINTE 

 

     Nicușor HALICI 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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                                                            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                                                                       Bucureşti, 23 noiembrie 2020 

                                                                          Nr. PL-x 668/2020 

  

RAPORT  

 asupra 
Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative 

 

 
În conformitate cu prevederile art.94 și art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 

urgență, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte normative (PL-x 668/2020), trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.PL-x 668 

din 26 octombrie 2020, înregistrat cu nr.4c-13/1034 din 27 octombrie 2020. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 21 octombrie 

2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 

României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.168/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.179/2020, cu 

completările ulterioare, în vederea modificării termenelor de convocare ale organelor de conducere ale asociațiilor și 

fundațiilor prevăzute în actele constitutive, pe perioada stării de alertă. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de 

lege în şedinţa online din ziua de 23 noiembrie 2020. 

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

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei cu nr.1010 din 2 octombrie 2020, 

precizând faptul că este necesară completarea  corespunzătoare a Notei de fundamentare și a preambulului proiectului de act 

normativ, astfel încât să fie respectate prevederile Deciziei Curții Constituționale nr.109 din 9 februarie 2010, prevederile 

art.115 alin.(4) din Constitiția României, republicată, precum și art.43 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de 

lege, cu majoritate de voturi, în ședința online din ziua de 3 noiembrie 2020, conform adresei cu nr.4c-6/602 din 3 

noiembrie 2020. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, cu 

amendamentele admise redate în Anexa nr.1 și cu amendamentele respinse din Anexa nr.2 la prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare. 

 

             PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 

                Nicușor HALICI                                     Aida-Cristina CĂRUCERU 
Consilier parlamentar,  

Rodica Penescu 
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      Anexa nr.1 

AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 

crt. 

Text în vigoare 

O.U.G. nr.168/2020 

Text  

Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

amendamentelor  

1. Ordonanță de urgență pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate 

de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea 

şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative 

 

 

 

LEGE privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.168/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, 

pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte 

normative 

 

LEGE privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.168/2020 pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative și pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.37/2020 privind 

acordarea unor facilități 

pentru creditele acordate de 

instituții de credit și instituții 

financiare nebancare anumitor 

categorii de debitori 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gm3dmnzygm2q/ordonanta-de-urgenta-nr-37-2020-privind-acordarea-unor-facilitati-pentru-creditele-acordate-de-institutii-de-credit-si-institutii-financiare-nebancare-anumitor-categorii-de-debitori?d=2020-10-22
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Aprobat: 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

2. 

 

 

 

 Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.168 din 1 

octombrie 2020 pentru 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, 

pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011, 

precum şi a altor acte 

normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.899 din 2 

octombrie 2020. 

 

Art.I. - Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.168 din 

1 octombrie 2020 pentru 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru 

modificarea şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

a Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.899 din 2 octombrie 

2020. 

 

Aprobat: 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 

 

3. Articol unic. – După punctul 

XVIII din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 

70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, 

 

-------------------------------------- 

 

--------------------------------------- 
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începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate 

de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea 

şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative, 

publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.394 din 14 mai 2020, 

aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 

179/2020, cu completările 

ulterioare, se introduce un 

nou punct, pct. XIX, cu 

următorul cuprins: 

“XIX. Măsuri în domeniul 

asociațiilor și fundațiilor  

Art.75.- Pe durata stării de 

alertă, organele de conducere 

ale asociațiilor și fundațiilor 

pot decide modificarea 

termenelor de convocare 

prevăzute în actele 

constitutive, inclusiv prin 

reducerea acestor termene la 

24 de ore, în condițiile legii.” 
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4. ORDONANŢĂ DE 

URGENŢĂ nr. 70 din 14 

mai 2020 privind 

reglementarea unor 

măsuri, începând cu data 

de 15 mai 2020, în 

contextul situaţiei 

epidemiologice determinate 

de răspândirea 

coronavirusului SARS-

CoV-2, pentru prelungirea 

unor termene, pentru 

modificarea şi completarea 

Legii 

nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, 

precum şi a altor acte 

normative 

(la data 22-aug-2020 actul 

a fost aprobat de Legea 

179/2020 ) 

 

Art. 63 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului 

nr. 37/2020 privind 

acordarea unor facilităţi 

pentru creditele acordate de 

instituţii de credit şi instituţii 

financiare nebancare 

anumitor categorii de 

 

-------------------------------------- 

Art. II. Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.37/2020 privind 

acordarea unor facilități pentru 

creditele acordate de instituții de 

credit și instituții financiare 

nebancare anumitor categorii de 

debitori, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

261 din 30 martie 2020, se 

modifică și se completează după 

cum urmează: 

1.La articolul 2, după alineatul 

(6) se introduce un nou alineat, 

alin (7) cu următorul cuprins:  

 

”(7)  Pentru orice prelungire a 

termenului prevăzut la alin (1) se 

aplică facilitățile prevăzute la art. 

4 alin.(1)”. 

 

2.La articolul 4, alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

„(1) Dobânda datorată de 

debitori precum și comisioanele 

aferente corespunzătoare 

sumelor scadente a căror plată a 

fost suspendată nu se 

capitalizează la soldul creditului 

existent, la finalul perioadei de 

suspendare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00172816.htm
https://idrept.ro/00137318.htm
https://idrept.ro/00211800.htm#do
https://idrept.ro/00211800.htm#do
https://idrept.ro/00208594.htm
https://lege5.ro/App/Document/gm3dmnzygm2q/ordonanta-de-urgenta-nr-37-2020-privind-acordarea-unor-facilitati-pentru-creditele-acordate-de-institutii-de-credit-si-institutii-financiare-nebancare-anumitor-categorii-de-debitori?d=2020-10-22
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debitori, publicată în 

Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 261 

din 30 martie 2020, se 

modifică după cum urmează: 

 

1.La articolul 3, alineatul (1) 

se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"(1) Pentru a beneficia de 

suspendarea rambursării 

ratelor, dobânzilor şi 

comisioanelor, debitorii 

trimit creditorilor o solicitare 

în acest sens, în format letric 

sau prin poşta electronică, la 

datele de contact precizate în 

contractul de credit sau 

printr-un alt canal de 

comunicare la distanţă oferit 

de creditor, cel mai târziu 

până la 15 iunie 2020." 

2.La articolul 6, litera a) se 

modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"a) întrerup activitatea total 

sau parţial ca efect al 

deciziilor emise de 

autorităţile publice 

competente potrivit legii, pe 

perioada stării de urgenţă 

decretate, şi deţin certificatul 

 

Inițiator amendament: 

dl. senator PSD  

DANIEL ZAMFIR 

Aprobat: 

Comisia juridică, de disciplină 

și imunități 
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de situaţii de urgenţă emis de 

Ministerul Economiei, 

Energiei şi Mediului de 

Afaceri sau deţin certificatul 

pentru situaţii de urgenţă 

emis de Ministerul 

Economiei, Energiei şi 

Mediului de Afaceri, prin 

care se constată, în baza 

declaraţiilor pe propria 

răspundere a debitorilor, 

diminuarea veniturilor sau a 

încasărilor cu minimum 25% 

în luna martie, aprilie sau 

mai 2020 prin raportare la 

media lunilor ianuarie şi 

februarie 2020 sau 

întreruperea parţială sau 

totală a activităţii ca efect al 

deciziilor emise de 

autorităţile publice 

competente pe perioada stării 

de urgenţă decretate;" 
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      Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 
 

Nr. 

crt. 

Text inițial Text propus 

(autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente susținere 

2. Argumente respingere 

Cameră decizională  

1. LEGE privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.168/2020 

pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 

15 mai 2020, în contextul 

situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea 

şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative 

 

Ordonanță de urgență pentru 

modificarea termenelor de 

convocare ale organelor de 

conducere ale asociațiilor, 

fundațiilor și organizațiilor 

cetățenilor aparținând 

minorităților naționale,  pe 

perioada stării de alertă 

 

Autor amendament:  

dl. deputat Grosaru Andi-

Gabriel 

 

1. A fost adoptat PL-x 

613/2020, în cuprinsul căruia, 

la art.73, alin.(1) lit.b)  a fost a 

fost introdusă sintagma “... 

organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților 

naționale”. 

Camera Deputaților 
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2.  Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.168 din 1 

octombrie 2020 pentru 

completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.70/2020 privind 

reglementarea unor măsuri, 

începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate 

de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea 

şi completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei 

naţionale nr.1/2011, precum 

şi a altor acte normative, 

publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.899 din 2 octombrie 2020. 

“Articol unic. – Începând cu 

data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanțe de 

urgență, pe perioada stării de 

alertă, organele de conducere 

ale asociațiilor, fundațiilor și 

organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților 

naționale pot decide 

modificarea termenelor de 

convocare prevăzute în actele 

constitutive, inclusiv prin 

reducerea acestor termene la 24 

de ore, în condițiile legii.” 

 

Autor amendament:  

dl. deputat Grosaru Andi-

Gabriel 

 

1. A fost adoptat PL-x 

613/2020, în cuprinsul căruia, 

la art.73, alin.(1) lit.b)  a fost a 

fost introdusă sintagma “... 

organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților 

naționale”. 

Camera Deputaților 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Rodica Penescu 
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