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RAPORT COMUN
asupra l^egii privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.168/2020pentru 

completarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. 70/2020privind reglementarea unor 
mdsuri, incepdnd cu data de 15 mai 2020, in contextul situafiei epidemiologice determinate de 

rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentruprelungirea unor termene, pentru 
modificarea si completarea Legii nr.227/2015privind Codulfiscal, a Legii educafiei nafionale 

nr.1/2011, precum si a altor acte normative si pentru modificarea si completarea Ordonanfei de 
urgenfd a Guvernului nr. 37/2020privind acordarea unorfacilitdfipentru creditele acordate de 

institufii de credit si institufii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, 
ca urmare a Deciziei Cur^ii Constitufionale nr. 100/17.02.2021 

(L618/2020)

in temeiul art. 147 alin. (2) din Legea fundamentala, in conformitate cu prevederile art. 152 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia 
juridica, de numiri, discipline, imunitati §i validari §i Comisia pentru constitufionalitate, prin 
adresa L618/2020 din 23 martie 2021, au fost sesizate in procedura reexaminarii de catre 
Biroul permanent al Senatului, cu Legea privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 
nr.168/2020 pentru completarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.70/2020 privind 
reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de 15 mai 2020, in contextul situafiei epidemiologice 
determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea ^i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educafiei nafionale 
nr.1/2011, precum si a altor acte normative §i pentru modificarea §i completarea Ordonanfei de 
urgenfd a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitdfi pentru creditele acordate de 
institufii de credit ^i institufii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, ca urmare a 
Deciziei Curfii Constitufionale nr. 100 din 17 februarie 2021.

Initiativa legislative, in forma inifiala, a avut ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanfei de urgenta pentru completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.70/2020 pentru 
reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situafiei epidemiologice 
determinate de raspandirea coronavirusului SARSCoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educafiei nafionale nr. 
1/2011, precum a altor acte normative, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 
nr. 179/2020, cu completarile ulterioare, in vederea modificarii termenelor de convocare ale



organelor de conducere ale asociatiilor §i fundaliilor prevazute in actele constitutive, pe perioada 
starii de alerta.

in motivarea obiectiei de neconstitujionalitate, Guvemul Romaniei, autor al sesizarii, arata 
ca prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 168/2020 a fost introdus un nou articol in cuprinsul 
Ordonantei de urgen|a a Guvemului nr. 70/2020, si anume art. XIX, cu denumirea marginala 
Masuri in domeniul asociatiilor si fundatiilor, prin care legiuitoml delegat a prevazut ca, pe durata 
starii de alerta, organele de conducere ale asociatiilor §i fundatiilor pot decide modificarea 
termenelor de convocare prevazute in actele constitutive, inclusiv prin reducerea acestor termene la 
24 de ore, in conditiile legii. Raportat la obiectul sesizarii, arata ca Legea de aprobare a Ordonantei 
de mgenta a Guvemului nr. 168/2020, adoptata de Senat ca prima Camera sesizata, a validat fara 
modificari textul ordonantei adoptate de Guvem, insa Camera Deputaj:ilor, in calitate de Camera 
decizionala, a adoptat o forma modificata a legii care cuprinde, pe langa textul initial care prevede 
aprobarea ordonantei de urgenta, §i un nou articol, care vizeaza modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 37/2020, in sensul eliminarii capitalizarii accesoriilor 
creantelor suspendate de la plata (dobanzi §i comisioane) la finalul perioadei de suspendare, in 
cazul in care termenul legal initial de acordare al acestei facilitati se prelunge§te.

in §edintele din 6 §i 7 aprilie 2021, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i 
validari §i Comisia pentm constitutionalitate, analizand, in procedura reexaminarii, Decizia Curtii 
Constitutional nr. 100/2021, prevederile Legii fundamentale, precum §i legea trimisa la 
promulgare, au hotarat, cu unanimitate de voturi, sa adopte raport comun de admitere, fara 
amendamente, a legii, cu amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte integrants din 
raport.

in motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, avand in vedere completarile aduse de 
Camera decizionala, prin legea de aprobare, Guvemul Romaniei invoca "potentiale" vicii de 
neconstitutionalitate ale acesteia, §i anume posibila incalcare a principiului bicameralismului, a 
principiului neretroactivitatii legii civile, precum §i a dreptului de proprietate privata.

Examinand obiectia de neconstitutionalitate, prin Decizia Curtii Constitufionale nr.lOO 
din 17 februarie 2021 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind 
aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvemului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvemului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepdnd cu data de 15 mai 
2020, in contextul situafiei epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV- 
2, pentruprelungirea unor termene, pentru modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015privind 
Codul fiscal, a Legii educafiei nafionale nr. 1/2011, precum §i a altor acte normative pentru 
modificarea §i completarea Ordonanfei de urgenfd a Guvemului nr. 37/2020 privind acordarea 
unor facilitdfi pentru creditele acordate de institufii de credit ^i institufii financiare nebancare 
anumitor categorii de debitori, publicata in Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I nr. 280 din 
19 martie 2021, Curtea ’’observa ca, prin amendamentele aprobate la nivelul Camerei Deputatilor, 
in cuprinsul normativ al legii a fost introdus, pentru prima data, un nou articol, respectiv art. II. Prin 
acest articol au fost reglementate modificari ale Ordonantei de lu'genta a Guvemului nr. 37/2020, §i 
anume, pe de o parte, aplicarea facilitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanfa de urgenfa a 
Guvemului nr. 37/2020 pentru orice prelungire a tennenului prevazut la alin. (1) al art. 2 din acelasi 
act nonnativ §i, pe de alta parte, instituirea interdictiei de capitalizai'e la soldul creditului existent, la 
finalul perioadei de suspendare, a dobanzii datorate de debitori §i a comisioanelor aferente, astfel 
cum este reglementata prin art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgente a Guvemului nr. 37/2020. 
Curtea observa ca textele nou-introduse modifica im alt act normativ decat cel care a fost supus 
aprobarii prin proiectul de lege initial de Guvern §i adoptat de prima Camera sesizata - Senatul, 
completand astfel legea supusS controlului.
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Curtea apreciaza ca prin introducerea modificarilor mentionate, pentru prima data, la nivelul 
Camerei Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, se aduce atingere principiului 
bicameralismului, care presupune ca adoptarea legii este rezultatiil vointei intregii autoritati 
legiuitoare, adica a Parlamentului, care este format din Senat §i din Camera Deputatilor. Curtea 
constata, astfel, ca forma legii adoptate de Camera Deputatilor contine, practic, o reglementare 
noua, straina de materia si domeniul de aplicare al proiectului de lege care, initial, potrivit 
demersului Guvernului, avea ca obiect doar aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
168/2020, modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 neexistand 
ca intentie de reglementare a initiatorului la momentul prezentarii proiectului de lege in fafa 
Senatului, ca prima Camera competenta a fi sesizata. Asa fiind, in ceea ce prive§te legea supusa 
controlului de constitutionalitate, textele care raodifica continutul normativ al Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 37/2020 nu au fost niciodata dezbatute la nivelul primei Camere sesizate. 
cai'e a fost Senatul, ci au fost introduse pentru prima data, fiind supuse dezbaterii si aprobate in 
Camera decizionala, adica in Camera Deputatilor. Intrucat exista deosebiri esentiale de continut 
juridic intre forma adoptata de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, si cea adoptata de 
Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, Curtea constata ca legea adoptata se 
indeparteaza in mod considerabil atat de textul adoptat in Senat, cat §i de obiectivele urmarite de 
initiativa legislativa.

Totodata, in ceea ce priveste al doilea criteriu, Curtea observa ca exista o configuratie 
diferita intre formele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului, intrucat, in Camera 
Deputatilor, in calitate de Caiuera decizionala, prin amendamentele aduse proiectului de lege, au 
fost aduse modificari si completari care nu se circumscriu reglementarilor avute in vedere de prima 
Camera sesizata. Curtea constata, astfel. ca extinderea sferei de reglementare a legii si modificarea 
scopului §i domeniului sau de aplicare au avut drept consecinta modificarea denumirii titlului 
actului normativ si completarea sa cu un nou articol, ceea ce a conferit acestuia o noua structura si 
configuratie, diferita de forma adoptata de prima Camera sesizata - Senatul.

Pentru toate aceste argumente, Curtea constata ca legea supusa controlului de 
constitutionalitate a fost adoptata de Camera Deputatilor cu incalcarea principiului 
bicameralismului, intrucat, pe de o parte, releva existenta unor deosebiri esentiale de continut 
juridic si de configruatie intre fomrele adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului si, pe de 
alta parte, se abate de la obiectivul urniarit de initiatorul proiectului de lege si respectat de prima 
Camera sesizata - Senatul, §i anume aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2020, 
fapt ce determina neconstitufionalitatea acesteia, in integralitatea sa, prin raportare la dispozitiile 
art. 61 alin. (2) §i art. 75 din Constitutie.

Avand in vedere constatarea viciilor de neconstitutionalitate extrinseca determinate de 
modalitatea de adoptare a legii care face obiectul sesizarii, in acord cu jurisp:ruden|a sa, Curtea 
constata ca nu mai este cazul sa examineze celelalte critici de neconstitutionalitate intrinseca 
formulate de autorul obiectiei de neconstitutionalitate prin raportare la dispozitiile constitutionale 
ale art. 15 alin. (2), ale art. 44 si ale art. 135”.

Membrii celor doua comisii au adoptat raportul comun de admitere a legii pentru aprobarea 
ordonantei de urgenta, cu respectarea considerentelor statuate de Curtea Constitutionala in 
jurisprudenta sa: ” In toate ipotezele enuntate legiuitorul ramane in continuare sesizat cu proiectul 
de lege de aprobare a ordonantei de urgenta, in forma transmisa de Guvern, si trebuie sa respecte 
cele statuate in decizia Curtii Constitutionale atat in privinta aspectelor de neconstitutionalitate 
extrinseca, cat si a celor de natura intrinseca.

Raportat la cauza de fata, Curtea constata ca legea de aprobare a ordonantei de urgenfa a 
fost constatata ca fiind neconstitutionala - in ansamblul sau - prin Decizia nr. 624 din 26 octombrie 
2016, decizie prin care au fost admise atat critici de neconstitutionalitate extrinseca raportate la art. 
61 privind principiul bicameralismului, cat si critici de neconstitutionalitate intrinseca privind 
articolul unic pet. 6, pet. 9-11, 13 si 17 din lege, in acest context rezulta ca, intrucat dispozitivul
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deciziei referindu-se la neconstitutionalitatea legii de aprobare a ordonantei de tu'genta in ansamblul 
sau, se impunea reexaminarea legii, respectiv pastrarea proiectului de lege de aprobare a 
ordonantei de urgenta cu care a fost sesizat Biroul permanent al Camerei competente, 
eliminarea aportului normativ propriu al celor dona Camere din continutul legii adoptate si 
reluarea procesului legislativ de la momentul inregistrarii proiectului de lege, cu continutul 
pe care acesta il avea la acel moment. In consecinta, intrucat reexaminarea s-a realizat prin 
reluarea procedurii legislative, in conditiile antereferite, aspect demonstrat prin faptul ca 
noul continut normativ al legii de aprobare a ordonantei de urgenta a fost configurat prin 
adoptarea unor noi amendamente fata de cele initiale, Curtea constata ca legea criticata nu 
incalca art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutie.”

Totodata, „(...) avand in vedere neconstitutionalitatea extrinseca a legii, Parlamentul a fost 
obligat sa reia in totalitate procesul legislativ de la etapa subsecventa inregistrarii proiectului de 
lege de aprobare a ordonantei de lu'genta.”

Avand in vedere par. 51 si 54 din Decizia CCR nr. 412/2019, precum si dispozitivul acesteia 
(„Respinge, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate fonnulata si constata ca Legea pentru 
aprobarea Ordonantei de ui'genta a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii 
educafiei nationale nr. 1/2011 este constitutionala in raport cu criticile formulate.”), rezulta ca 
solatia juridica din punct de vedere procedural si de tehnica legislativa de adoptare a Legii nr. 
139/2019 pentru aprobarea OUG nr. 4/2016 este o solutie juridica validata, considerata 
constitutionala de Curtea Constitutionala. Facem precizarea ca cele doua Camere ale Parlamentului, 
la aprobarea OUG nr. 4/2016 (de catre Senat, ca §i Camera decizionala, in data de 01.04.2019), s- 
au pronuntat asupra legii, nu asupra proiectului de lege, eliminandu-se explicit, in scris, la Camera 
Deputatilor, ca prima Camera sesizata, aportul normativ initial al Parlamentului si adaugandu-se 
amendamente noi.

Avand in vedere aceste aspecte si pentru a respecta dispozitiile art. 147 alin. (2) si (4) din 
Constitutia Romaniei, republicata, adoptam prezentul raport comun asupra Legii privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de 15 mai 
2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV- 
2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, a Legii educapei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative si pentru 
modificarea p completarea Ordonantei de urgenfd a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea 
unor facilitdti pentru creditele acordate de institutii de credit p institufii financiare nebancare 
anumitor categorii de debitori, cu amendamente admise, prin care se elimina aportul normativ 
propriu al celor doua Camere din continutul legii adoptate initial.

In consecinta, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia 
pentru constitujionalitate supun spre dezbatere plenului Senatului prezentul raport comun de 
admitere, cu amendamente admise, asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea p completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educapei nationale nr. 1/2011, precum p a altor acte normative p pentru modificarea p 
completarea Ordonantei de urgen/d a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitdti 
pentru creditele acordate de institupi de credit p institupi financiare nebancare anumitor 
categorii de debitori.
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In raport cu obiectul de reglementare, legea aflata in procedura reexaminarii si inregistrata 
cu adresa L618/2020 din data de 22.03.2021 face parte din categoria legilor ordinare si urmeaza a 
fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(2) din Constitulia Romaniei, republicata.

Conform dispozi^iilor art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, si ale art.92, 
alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatolui, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata. /

Pre§edinte,Pre§edinte,

Senator Laura-wmai^^o^iw Senator lon-Cc^nel Rujan

Secretar, Secretar,

tgher Senator Cristian-AugustinJ4i|bulescu-Jagarla§Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-^

Intocmit, consilier Camelia Ene consilier Maria Ranga
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Anexa la raportul comun nr. XIX/ 288/ 2021

Amendamente admise

la Legea privind aprobarea Ordonanlei de urgenfa a Guvernului nr.168/2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situafiei epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modiiicarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul flscal, a Legii 

educafiei nafionale nr.1/2011, precum si a altor acte normative §i pentru modiiicarea ?i completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 37/2020 
privind acordarea unor facilitafi pentru creditele acordate de institutii de credit si institu(ii fmanciare nebancare anumitor categorii de debitori.

ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 100/17.02.2021

(L618/2020)

Nr.
Crt. Amendamente admise Motivare/ precizariLegea trimisa la promulgare

Titlul:
“Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.168/2020 pentru completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor masuri, incepand cu 
data de 15 mai 2020, in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea §i completarea

-ca urmare a Deciziei CCR nr. 100/2021, prinTitlul:
“Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2020 
privind reglementarea unor masuri, incepand cu data 
de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice 
determinate de raspandirea coronavirusului SARS- 
CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea §i completarea Legii nr.227/2015 privind

1.
care s-a constatat incalcarea principiului 
bicameralismuluinr.168/2020 pentru completarea urmare,
neconstitutionalitatea in integralitate a legii, 
eele doua comisii au admis amendamente de

SI, prin

eliminare a aportului normativ propriu al celor 
doua Camere din continutul legii adoptate 
initial.



Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educajiei nationale nr.1/2011, precum a altor 
acte normative §i pentru modificarea si 
completarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea 
unor facilitati pentru creditele acordate de 
institutii de credit si institutii flnanciare 
nebancare anumitor categorii de debitori”

Codul fiscal, a Legii educafiei nationale nr.1/2011, 
precum ?1 a altor acte normative”

Li-

-ca urmare a Deciziei CCR nr. 100/2021, prin 
care s-a constatat incalcarea principiului 
bicameralismului si, prin urmare, 
neconstitu|ionalitatea in integralitate a legii, 
cele doua comisii au admis amendamente de 
eliminare a aportului normativ propriu al celor 
doua Camere din confinutul legii adoptate 
initial.

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 168 din 1 octombrie 2020 pentru 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, 
incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul 
situatiei epidemiologice determinate de 
raspandirea coronaviruslui SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, 
precum §i a altor acte normative, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 899 
din 2 octombrie 2020.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 168 din 1 octombrie 2020 pentru 
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand 
cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de raspandirea 
coronaviruslui SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 
termene, pentru modificarea §i completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei 
nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte 
normative, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 899 din 2 octombrie 2020.

2.

{Ca urmare a eliminarii art. II, art. I a devenit articol 
unic.)

-ca urmare a Deciziei CCR nr. 100/2021, prin 
care s-a constatat incalcarea principiului

urmare.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru 
creditele acordate de institutii de credit ^ institutii 
financiare nebancare anumitor categorii de 
debitori, publicata in Monitorul Oficial al

-art. II se elimina.3.

bicameralismului 
neconstitutionalitatea in integralitate a legii, 
cele doua comisii au admis amendamente de

SI, prm



. !

eliminare a aportului normativ propriu al celor 
doua Camere din continutul legii'^adoptate 
initial.

Romaniei, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, se 
modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza:

■

1 .La articolul 2, dupa alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alin. (7) cu urmatorul cuprins: 
“(7)Pentru orice prelungire a termenului prevazut 
la alin. (1) se aplica facilitatile prevazute la art. 4 
alin. (1).”

. .'1

2.La articolul 4, alineatul (1) se modifica ?i va 
avea urmatorul cuprins:
“Art. 4 - (1) Dob&ida datorata de debitori precum 
§i comisioanele aferente corespunzatoare sumelor 
scadente a caror plata a fost suspendata nu se 
capitalizeaza la soldul creditului existent, la 
finalul perioadei de suspendare.”

1 ’
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