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4c-6/264/27 mai 2020 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                                                                                                                       Bucureşti, 26mai 2020                  
şi problemele minorităţilor naţionale                                                                                                                                          PL-x 279/2020 

    
Domnului deputat                                                                       Domnului deputat  

Corneliu-Florin BUICU                                                         Ion MOCIOALCĂ 
Preşedintele Comisiei pentru sănătate                                        Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2020 pentru  completarea art.8 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru 

drepturile omului,  culte  şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 279/2020 din 20 mai  2020, spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgență, proiectul  de  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2020 pentru  completarea art.8 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii 
carantinei, înregistrat cu nr. 4c-6/264/22 mai 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
În şedinţa online din 26 mai 2020, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă, în conformitate cu prevederile art.61 și 129 

alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  şi în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu 
un amendament admis, prezentat în anexa care face parte din prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat Iusein   IBRAM 
Întocmit: Consilier parlamentar dr. Marcela Monica STOICA        

elena.zorila
Conf cu originalul
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Anexă  

                                                                         AMENDAMENTE ADMISE                                                                     PLx 279/2020 
 
Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1.   

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

precum și unele măsuri aferente 
instituirii carantinei 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2020 

privind stocurile de urgență 
medicală, precum și unele măsuri 

aferente instituirii carantinei 

Nemodificat  

2.   
 
 
 
 
 
 

Articol unic. -  Se  aprobă  
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de 
urgență medicală, precum și 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 . 

Articol unic. - Se aprobă  Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgență 
medicală, precum și 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, cu 
următoarea modificare: 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului

Amendament de 
tehnică legislativă 

3.  Articol unic. - După alineatul (3) al 
articolului 8 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgență 
medicală, precum și 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, 
se introduce un nou alineat, 
alin.(31), cu următorul cuprins: 
 

 Articol unic. - După alineatul (3) al 
articolului 8 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgență 
medicală, precum și 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, se 
introduc două noi alineate, 
alineatele (31) și (32), cu următorul 
cuprins:

Pentru o 
reglementare 
cuprinzătoare. 
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Nr. 
crt. Text ordonanță Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
”(31) Cheltuielile aferente acordării 
protecției consulare potrivit 
prevederilor Legii nr.62 privind 
activitatea consulară cetățenilor 
români care nu pot părăsi teritoriul 
altor state ca efect al măsurilor de 
restricționarea circulației adoptate 
în contextul unei 
pandemii/epidemii, inclusiv al 
pandemiei cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2, și care nu dețin 
mijloace de subzistență, se 
decontează din bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe.” 

 (31) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
” (32) Prevederile alineatului 
precedent 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

 


