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COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                 Bucureşti, 27 mai 2021 

                     Nr. PLx. 151/2021 
 

A V I Z  

asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 
privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunități a fost sesizată, spre avizare, în procedură de 

urgență, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 

privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 

pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, trimis cu adresa nr. PLx. 151/2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În şedinţa din data de 27 mai 2021, desfășurată în sistem hibrid, potrivit art. 61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat actul normativ supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 124/2021, formulat cu observaţii şi 

propuneri. 

Deputații au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege.  

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 

reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 

    

                        PREŞEDINTE,                                                                                       SECRETAR, 

                Mihai Alexandru Badea                                                                    László Zsolt Ladányi 

                                                                             

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=161&cam=2&leg=2020�
florica.manole
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