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RAPORT  
proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan țe 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgență, cu proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe  
nr. Plx. 338/2020, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu 
nr.4C-13/562 din 25 iunie 2020. 
 Conform prevederilor articolului 75 alineatele (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, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de Lege în 
şedinţa din 16 iunie 2020.  
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri conform 
avizului nr. 539 din 4 iunie 2020. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanțe de la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 
2020 și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară 
a anului 2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă în 
ședința desfășurată în sistem mixt din data de 23 februarie 2021.  

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au participat 
în cadrul ședinței desfășurate în sistem mixt conform listei de prezență. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, raportul de respingere a proiectului de Lege. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare 
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