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Bucure$ti, 30 martie 2021
Nr. PLx45/2019,PLx710/2018, 

PLx4S/2017,Plx236/2018, 
PLx844/2007

Doamna Presedinte,

Va facem cunoscut ca, in temeiul prevederilor art. 147 alin.(2) si ale art.77 

alin.(2) din Constitulia Romaniei, precum §i ale art. 134 din Regulamentul 

Camerei Deputa^ilor, in §edinla din 30 martie 2021, Camera Deputalilor a respins 

urmatoarele legi:

Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificafi in 

cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, reexaminata ca urmare a Deciziei Curfii 

Constitufionale nr. 128 din 6 martie 2019, publicatd in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea 1, nr. 189 din 8 martie 2019, prin care s-a constatat ca aceasta 

lege este neconstituiionala.

Legea pentru modificarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 

nr.74/2013 privind unele masuri pentru imbundtdfirea §i reorganizarea 

activitdfii Agenfiei Nafionale de Administrare Fiscald, precum §i pentru 

modificarea fi completarea unor acte normative, reexaminata ca urmare a 

Deciziei Curfii Constitufionale nr.331 din 21 mai 2019, publicatd in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.493 din 18 iunie 2019, prin care s-a constatat ca 

aceasta lege este neconstitulionala.

3. Legea pentru modificarea completarea unor acte normative din 

domeniul sdndtdfii, reexaminata ca urmare a Deciziei Curfii Constitufionale 

nr.355 din 23 mai 2018, publicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 

nr.652 din 26 iulie 2018, prin care s-a constatat ca aceasta lege este 

neconstitu^ionala.
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4. Legea privind infiinfarea Fondului Suveran de Dezvoltare 

Investifii - S.A., precum ji pentru modificarea unor acte normative,

reexaminatd ca urmare a Deciziei Curfii Constitufionale nr.531 din 18 iulie 2019, 

puhlicata in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.674 din 2 august 2019, 

prin care s-a constatat ca aceasta lege este neconstitu^ionala.
5. Legea privind statutul controlorului civil de trafic aerian din 

Romania, reexaminatd. Id cererea Pre§edintelui Romdniei.

intrucat legile menlionate au fost respinse de Camera Deputa^ilor m calitate 

de Camera decizionala, potrivit prevederilor art.75 alin.(3) din Constitulia 

Romaniei, aceste respingeri sunt definitive.

Cu stima.
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