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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 

 Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 

națională 
 

Bucureşti, 2 iunie 2020  Bucureşti, 2 iunie 2020 
Nr. 4c-10/148  Nr. 4c-15/168 

 

 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru 

completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 

privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 

instituirii carantinei,  trimis Comisiei pentru sănătate şi familie şi Comisiei 

pentru apărare, ordine publică și apărare națională pentru examinare pe 

fond,  cu adresa nr.PLx 279/2020 din 20 mai 2020. 

 

 

 

PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 

 

   Conf.Dr.Florin Buicu                                      Ion Mocioalcă                                  
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 

 Comisia pentru apărare, 
ordine publică și siguranță 

națională 
 

Bucureşti, 2 iunie 2020  Bucureşti, 2 iunie 2020 
Nr. 4c-10/148  Nr. 4c-15/168 

  

RAPORT  COMUN 

asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile 

de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 

carantinei 

 

 

În temeiul art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru 

apărare, ordine publică și apărare națională au fost sesizate, prin adresa  

nr. PLx 279/2020 din 20 mai 2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

de urgenţă, a  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, 

precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 12 mai 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

La întocmirea prezentului raportului comun, Comisiile au avut în 

vedere : 

- avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru drepturile 

omului, culte și probleme ( nr.4c-6/264/27.05.2020); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru comunitățile de români din 

afara granițelor țării (nr.4c-21/138/26.05.2020); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă (nr.4c-

16/27/26.05.2020; 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.333/10.04.2020). 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020, cu un nou alineat, care 

să vizeze asigurarea decontării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi 

a cheltuielilor aferente acordării protecţiei consulare cetăţenilor români care 

nu pot părăsi teritoriul altor state, ca efect al măsurilor de restricţionare a 

circulaţiei, impuse în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv al 

pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi care nu deţin mijloace de 

subzistenţă. 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat  
proiectul de Lege   în ședința  din data de 2 iunie 2020 .  Membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie  au  fost prezenţi  online conform listei de 

prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat, cu un amendament respins. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională au examinat  proiectul de Lege   în ședința  din data de                   

2 iunie 2020.  Membrii Comisiei pentru  apărare,  ordine  publică şi siguranţă  

naţională  au  fost prezenţi online conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege în forma 

prezentată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, să 

propună plenului Camerei Deputaților adoptarea  proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2020 pentru 

completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 

privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 

instituirii carantinei, în forma prezentată de Senat, cu amendamentul 

respins redat în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport 

comun. 

 

    PREŞEDINTE,                              PREȘEDINTE,  

                    

     Conf.Dr.Florin Buicu                                Ion Mocioalcă                

 

                    

        SECRETAR,                                         SECRETAR,     

 

  Dr.Vass Levente                                Dumitru Lupescu                                             
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ANEXA 

 

Amendamente respinse 

 
În cadrul dezbaterilor, Comisiile au respins următorul amendament: 

 

 

Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 
 

Camera 

decizională 

1.  Articol unic 

La articolul 8 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi 

unele măsuri aferente instituirii 

carantinei, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 

102 din 11 februarie 2020, 

aprobată cu completări prin Legea 

nr. 20/2020, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul 

(31), cu următorul cuprins: 

"(31) Cheltuielile aferente 
acordării protecţiei consulare 

potrivit prevederilor Legii 

nr. 62/2019 privind activitatea 
consulară cetăţenilor români care 

nu pot părăsi teritoriul altor state 

ca efect al măsurilor de 

restricţionare a circulaţiei 
adoptate în contextul unei 

 

La articolul 8 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele 

măsuri aferente instituirii carantinei, 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 102 din 11 

februarie 2020, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 20/2020, 

după alineatul (3) se introduc două 
noi  alineate, alin. (31) și alin.(32) , 

cu următorul cuprins: 

 (31) Nemodificat 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Pentru o reglementare 

cuprinzătoare. 

 
 

2. Paralelism legislativ. Prevederi 

existente în Legea nr.62/2019 
privind activitatea consulară. 

 

 

Camera 

Deputaţilor 

https://idrept.ro/00207587.htm
https://idrept.ro/00208287.htm
https://idrept.ro/00200680.htm
https://idrept.ro/00207587.htm
https://idrept.ro/00208287.htm
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 

Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 

2. Argumente pentru respingere 
 

Camera 

decizională 

epidemii/pandemii, inclusiv al 

pandemiei cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2, şi care nu deţin 

mijloace de subzistenţă, se 

decontează din bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe." 

 

 

 
 

 

 
 

" (32) Prevederile alin.(31) se 

aplică și în cazul măsurilor de 
restricționare a circulației  în 

situații de instituire a stării de 

urgență, a stării de alertă, în caz 

de război sau de catastrofă.” 
 

Autor: Comisia pentru drepturile 

omului, culte și problemele 
minorităților naționale 

 

 

 


