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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra Legii pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, 

trimis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru constituționalitate, pentru 

dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx 281/2020 din 17 februarie 2021. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

  

 

PREŞEDINTE, 

 

Ringo DĂMUREANU 

 

silvia_olaru
Conform cu originalul
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

 
 

COMISIA PENTRU BUGET,  

FINANŢE ŞI BĂNCI  

Bucureşti, 01.03.2022  

Nr. 4c-2/ 175 

 

 COMISIA PENTRU 

CONSTITUȚIONALITATE 

Nr. 4c-37/ 57 

 

PLx  281/2020 

 

RAPORT COMUN 

asupra Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 

 privind unele măsuri financiar-fiscale 

 

În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

și Comisia pentru constituționalitate au fost sesizate cu reexaminarea Legii pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri 

financiar-fiscale, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.590 din 14 iulie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.939 din 13 octombrie 2020. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.75 

și ale art.76 alin (2) din Constituția României, republicată, a fost transmisă spre promulgare 

Președintelui României la data de 5 iunie 2020. 

În data de 16 iunie 2020, Guvernul României a formulat o sesizare de 

neconstituționalitate referitoare la dispozițiile articolului unic punctul 3 din Legea pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-

fiscale, care încalcă principiul bicameralismului, precum și dipozițiile art.115 alin.(7) și art.1 

alin.(5) din Constituția României, republicată, prin raportare la prevederile art.41 alin.(1) și 

art.58 alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a pronunțat 

Decizia nr.590 din 14 iulie 2020, prin care a admis obiecția de neconstituționalitate 

formulată și a constatat că dispozițiile articolului unic punctul 3 din Legea pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri 

financiar-fiscale sunt neconstituționale. 
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În urma reexaminării, Legea a fost adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră 

sesizată, în şedinţa din 15 februarie 2021. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

şi Comisia pentru constituționalitate şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

Astfel, membrii Comisiei pentru constituționalitate au dezbătut Legea în şedinţa din 

8 februarie 2022. La ședință au participat 8 deputați din totalul de 13 membri. 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au dezbătut Legea în şedinţa din 1 

martie 2022, la dezbatere participând, în calitate de invitat, domnul Lucian-Ovidiu Heiuș, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor. La ședința Comisiei, deputații și-au 

înregistrat prezența conform listei de prezență. 

  În urma reexaminării Legii şi a opiniilor exprimate, deputații celor două Comisii, au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun 

de adoptare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2020 

privind unele măsuri financiar-fiscale, în forma adoptată de Senat. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ  

 

 

  PREŞEDINTE, 

Ringo DĂMUREANU 

SECRETAR, 

Iulius Marian FIRCZAK 

 SECRETAR, 

Laurențiu-Nicolae CAZAN 

 
 

 

 

 

Şef serviciu Giorgiana Ene 

 Consilier parlamentar Alexandra Nistor  

 Consilier parlamentar Roxana David 

Consilier  parlamentar  Silvia Olaru 

 


