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                                             Parlamentul României 
                                               Camera Deputaţilor 
 
COMISIA JURIDICĂ                                       Bucureşti, 2 noiembrie 2022 
DE DISCIPLINĂ                                                Nr. 4c-13/109/2022 
ŞI IMUNITĂŢI 

                                                Plx 63/2022 
                                                                             

  
 

 
 

BIROULPERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 

          Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative pentru 
abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, trimisă cu adresa nr. Plx 63 din 21 februarie 2022 
și înregistrată cu nr. 4c-13/109 din 22 februarie 2022. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

Laura  VICOL 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                                          CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

               Bucureşti, 2 noiembrie 2022 
               Pl- x 63/2022 

                Nr. 4c-13/109/2022                                         
 

RAPORT 
 

asupra Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
� În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru abrogarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 , trimisă cu adresa nr. Plx 63 din 21 februarie 2022 și înregistrată cu nr. 4c-
13/109 din 22 februarie 2022. 

          Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă  în 
ședința din 14 februarie 2022. 
 Consiliul Legislativ a avizat negativ inițiativa legislativă, prin avizul nr. 972 din 8 
decembrie 2021. 
 Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, prin avizul nr. 
7888 din 23 noiembrie 2021. 
           Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține inițiativa legislativă în forma 
transmisă. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 
avizat negativ propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-6/96/23 februarie 2022. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.55/2020. 
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și avizul Consiliului 
Economic și Social în şedinţa din  2 noiembrie2022.  
  La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat membrii comisiei 
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 supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii 
legislative pentru abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  

      

 

                      PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 

      Laura  VICOL                                                 Ladányi László-Zsolt 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

Andrada Armencea 

 

 

 

 

 

 

 


