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Către, 

 

         BIROUL  PERMANENT  AL  

         CAMEREI  DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului  de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 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 educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, trimis 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei  pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru dezbatere şi examinare pe fond, în 

procedură de urgență, cu adresa nr. PLx 163 din 21 aprilie 2021. 
 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                              PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA - OPRESCU                              Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20200324
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=12&leg=2016&cam=2&pag=comp20200324


 R A P O R T    C O M U N 

asupra proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 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 educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completarile ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, cu dezbatere pe fond, în 

procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu 

data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 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 

educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, trimis cu adresa nr. 

Plx.163 din 21 aprilie 2021 și înregistrat cu nr. 4c-7/177 din 21 aprilie 2020, 

respectiv 4c-15/165 din 21.04.2021. 
 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege 

pentru aprobarea ordonanței de urgență în şedinţa din 19 aprilie 2021, ca urmare a 
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depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României 

republicată. 

La întocmirea prezentului raport preliminar Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.127/17.03.2021); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

• avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ (nr. 4c-11/656/2021) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020. Intervenţiile legislative preconizate 

vizeză situaţiile în care conducerea operaţională a poliţiei locale este exercitată de 

către Poliţia Română. Astfel, se propune ca Poliţia Română să conducă operaţional 

prin inspectoratele de poliţie judeţene/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti, poliţia locală care funcţionează în comuna, oraşul, municipiul sau 

subdiviziunea administrativ-teritorială a unui municipiu în care a fost instituită 

carantina zonală potrivit legii, pe durata acesteia. Totodată, se propune completarea 

actului normativ cu un nou articol, normă ce urmează să reglementeze posibilitatea 

ca, pe perioada stării de alertă, prin protocol încheiat între poliţia locală sau, după 

caz, unitatea/sub diviziunea administrativ-teritorială şi inspectoratul de poliţie 

judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, să fie stabilită 

preluarea conducerii operaţionale a poliţiei locale de către unitatea teritorială a 

Poliţiei Române. 

 Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în ședințe separate.  

 Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat 

proiectul de lege în şedinţa din 18 mai 2021 iar Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 mai 

2021. 

 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au  

fost prezenţi  la  ședință conform listei de  prezență.  
 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 

prezenţi la  ședință conform  listei de prezență . 

 În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările si completarile ulterioare, la lucrările Comisiei a 

participat în calitate de invitat, domnul Claudiu RĂCUCI, secretar de stat – 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și domnul Marius 

Gabriel MUREȘAN – secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea 

unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
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determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative, în forma 

adoptată de Senat  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

          

 

 

         PREŞEDINTE,                                      PREȘEDINTE,  

 Simona BUCURA-OPRESCU                                   Constantin ȘOVĂIALĂ  

 

 

               SECRETAR,                                                SECRETAR, 

 

       Dumitru FLUCUȘ                                                           Antonel TĂNASE 
 

 

 
Întocmit,    Expert parlamentar, Sergiu -Vlad Pahonțu                                                                                                                                                                                                               

Consilier parlamentar Luminita Oprea  
 


