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AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului 

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

contextul situației 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 educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative 

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

Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost 

sesizată spre dezbatere și avizare cu proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de 

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

mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

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

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor 

acte normative, transmis cu nr. PL-x 352 din 10 iunie 2020 și înregistrat la Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională sub nr. 4c-15/192 din 11 iunie 2020. 

Prin conținutul normativ, proiectul de Lege se încadrează în categoria legilor organice. 

Conform dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 

alin.(9) punctul 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră Decizională.  

           În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia a dezbătut proiectul de Lege sus menționat în ședința online din 16 iunie 2020. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 

motive, precum și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 460 din 14 mai 2020. 

În urma dezbaterilor Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 

a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2020 

privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației 

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 educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative. 
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