
                                                                                         

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 
Comisia pentru drepturile omului, culte                       
şi problemele minorităţilor naţionale    

 
     
   Domnului deputat 
        Sorin LAZĂR 
   Preşedintele Comisiei pentru buget, finan
  
    Domnului deputat 
  Nicuşor HALICI 
    Preşedintele Comisiei juridice, de disciplin
 
 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonan
modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea 
completarea art.218 din Ordonanţa de urgen
adecvarea capitalului, pentru modificarea 
fiscală, precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea 
supravegherea activităţii de asigurare 

În conformitate cu prevederile art.94 
Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  
adresa nr. PL-x 466/2020 din 17 august 2020, spre dezbatere 
de Lege pentru respingerea Ordonan
completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea 
terorismului, precum şi pentru modificarea 
art.218 din Ordonanţa de urgenţă
capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur
precum şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea 
supravegherea activităţii de asigurare 
         Camera Deputaţilor  este Camer
         În şedinţa on-line din 2 septembrie 2020, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în 
conformitate cu prevederile art.61 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi
         În raport de obiectul şi conţinutul s
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                   Bucureşti, 
ţionale                                                                                 

edintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

edintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

AVIZ 
proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2

i completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea sp
rii terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru 

completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind institu
adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur

i pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea 
ii de asigurare şi reasigurare 

 
În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputa

Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  problemele minorit
x 466/2020 din 17 august 2020, spre dezbatere şi avizare în procedură

pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea 
completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 

i pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea 
ţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit 
şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedur

i pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea 
ii de asigurare şi reasigurare, înregistrat cu nr.4c-6/446 din 18 august 2020.

Cameră decizională. 
line din 2 septembrie 2020, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în 

conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputa
cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, în forma adoptat
ş ţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Iusein IBRAM 

consilier parlamentar Onesia Babeș    

6/446/3 septembrie 2020 

Bucureşti, 2 septembrie  2020                   
                             PL-x 466/2020 

 a Guvernului nr.111/2020 privind 
i combaterea spălării banilor şi 

i completarea unor acte normative, pentru 
ernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi 

i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 
i pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 

i 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul 
i  problemele minorităţilor naţionale, cu 

i avizare în procedură de urgență, proiectul 
 a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi 

ă ării banilor şi finanţării 
i completarea unor acte normative, pentru completarea 

ţiile de credit şi adecvarea 
i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

i pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 
46 din 18 august 2020. 

line din 2 septembrie 2020, membrii comisiei au examinat proiectul de lege, în 
Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, în urma 

în forma adoptată de Senat. 
u, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
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