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Nr. 4c-9/664 

    
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, pentru 

completarea art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art.12 

alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

 
 
În conformitate cu prevederile art.94 şi 115 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 

privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea 

art.218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum 

şi pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind 

autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, trimis 

cu adresa nr. PLx 466/2020 din 17.08.2020. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege 
mai sus menţionat în şedinţa online din 25.08.2020. 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în 
forma prezentată de Guvern. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép  

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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