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Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative  

pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, transmisă Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și 

Comisiei juridică, de disciplină și imunități, pentru dezbatere pe fond, în procedură 

de urgență, cu adresa nr. Plx.592 din 30 septembrie 2020. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

PREŞEDINTE 

Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

PREŞEDINTE 

Mihai Alexandru BADEA 
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RAPORT COMUN 

asuprapropunerii legislative  pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 

de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, cu 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu propunerea legislativă pentru modificarea 

alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, trimisă cu adresa nr. 

Plx.592 din 30 septembrie 2020 și înregistrată cu nr. 4c-7/428 din 5 octombrie 2020 la 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu nr. 4c-15/302 din 1 

octombrie 2020 la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, respectiv 

cu nr. 4c-13/911/2020 la Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în 

ședința din 21 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituția 

României, republicată. 

Camera Deputaților este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

alin.(1) și (3) din Constituția României, republicată şi ale art.91 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(3) al art.43 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2004, precum şi modificarea Legii 
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nr.55/2020. Prin proiect se preconizează ca instituirea stării de alertă la nivelul mai multor 

judeţe ori la nivel naţional, atât ca regulă generală, cât şi în situaţia de criză generată, în 

prezent, de pandemia de COVID-19, să se facă prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.5882/16.07.2020); 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.770/06.08.2020); 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1420/15.03.2021); 

• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (4c-6/550/8 octombrie 2020) 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de 

lege în ședințe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în 

ședința online din 10 februarie 2021. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 

conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 

preliminar de respingere a propunerii legislative  pentru modificarea alin.(3) al art.43 

din Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat 

propunerea legislativă sus menționată în ședința din 11 mai 2021. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații 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 Cristian RADU, prim-adjunct al inspectorului general – 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi (4 abțineri), întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţa 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a examinat 

propunerea legislativă în ședința desfășurată cu prezență fizică și online în data de 26 mai 

2021. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi deputații 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 Gabriel Marius MUREȘAN, Secretar de Stat pentru Relația cu 

Parlamentul, Ministerul Afacerilor Interne. 
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În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

respingere a propunerii legislative pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa 

de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea 

propunerii legislative  pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţa 

nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii 

nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19,din următoarele considerente: 

- Potrivit Deciziei Curții Consituționale nr.157/2020, prin hotărârea Comitetului 

național pentru situații de urgență de instituire a stării de alertă emisă în temeiul art.43 

alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.21/2004, se pot institui numai acțiuni și măsuri care 

nu vizează restrăngerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale. 

- Implementarea soluției propuse în inițiativă, este de natură să genereze o întârziere 

a răspunsului autorităților cu responsabilități în managementul situațiilor de urgență, 

având în vedere că s-ar stabili o obligație excesivă de a declara starea de alertă la nivelul 

mai multor județe ori la nivel național, prin ordonanță de urgență a Guvernului, deși în 

această materie nu este necesară o asemenea procedură. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

SECRETAR 

Dumitru FLUCUȘ 

 

 

 

 

 
Expert parlamentar,  

Sergiu-Vlad Pahonțu 
 

 

 

 

PREŞEDINTE  

Constantin ȘOVĂIALĂ 

 

 

 

SECRETAR 

Antonel TĂNASE 

 

 

 

 

 
 

Consilierparlamentar,  

Ina Filote 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Mihai Alexandru BADEA 

 

 

 

SECRETAR 

Cristian-Tudor BĂCANU 

 

 

 

 

 
 

Consilierparlamentar, 

Alexandra Mușat 

 

 


