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RAPORT  
asupra 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.75/2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente 
comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și 
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind 

taxele judiciare de timbru  
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și art. 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, 
de disciplină și imunități a fost sesizată, în procedură de urgență,  spre dezbatere în 
fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.75/2019 pentru completarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 
privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de 
la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
transmis cu adresa nr. Plx. 26/2020, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină 
și imunități cu nr.4C-13/71 din 18 februarie 2020. 
 Conform prevederilor articolului 75 alineatele (1) și (3) din Constituția 
României, republicată, și ale art. 91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în ședința din 10 februarie 2020.  
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 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri conform 
avizului nr. 1005 din 12 decembrie 2019. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 
României la Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr.191/2007, cu modificările 
și completările ulterioare și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și complet ările 
ulterioare în sensul stabilirii măsurilor necesare aplicării Regulamentului (UE) 
nr.655/2014. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de 
Lege potrivit adresei nr. 4c-2/96 din 3 august 2020. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă în 
ședința desfășurată în sistem mixt din data de 15 aprilie 2021.  

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au participat 
conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre 
dezbatere și adoptare, raportul de adoptare a proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2019 pentru completarea 
ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2006 privind unele măsuri necesare 
pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor organice 
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