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4c-6/139/17 martie 2020                   XXVI/165/17 martie 2020               

 
 
 
Domnului deputat         Domnului senator 

Nicușor HALICI,                     Șerban NICOLAE, 
Preşedintele Comisiei juridice,    Preşedintele Comisiei juridice, de numiri 
de disciplină și imunități       disciplină, imunități și vallidări 

            
Domnului deputat       Domnului senator    

Ion MOCIOALCĂ,      Tit-Liviu BRĂILOIU, 
Preşedintele Comisiei pentru apărare,   Preşedintele Comisiei pentru apărare, 
ordine publică și siguranță națională   ordine publică și siguranță națională 

 
Domnului deputat       Domnului senator 

Corneliu-Florin BUICU,     Attila LÁSZLÓ, 
Preşedintele Comisiei pentru sănătate   Preşedintele Comisiei pentru sănătate 
și familie       publică 
                                         
 
 

AVIZ COMUN 

asupra Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României 

 

Cu adresele nr.236 BP din 16 martie 2020 a Camerei Deputaților, înregistrată 
cu nr.4c-6/139 din 17 martie 2020, respectiv nr.388 BP din 16 martie 2020 a Senatului, 
înregistrată cu nr. XXVI/165 din 17 martie 2020,  Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor  naţionale  a  Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de  şanse,  culte  şi  minorităţi  a  Senatului   au  fost  sesizate cu avizarea 
Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României. 

Membrii fiecărei Comisii și-au exprimat, separat, votul on-line în ziua de 17 
martie 2020. 
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În urma examinării Decretului nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să acorde aviz favorabil măsurii excepționale instituite, cu 
observațiile prezentate în anexă. 
   

 

   PREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE,   

       Deputat                               Senator     
           Iusein IBRAM                                   Ákos DERZSI 

 

                    

 
Consilier parlamentar    Onesia Babeş                                         Consilier parlamentar  Steluţa Gheorghe                   
Consilier parlamentar    Elena Zorilă  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

Nr. 
crt. 

Textul Decretului 

 

Observații la textul Decretului 
(Autorul observației) 

Motivare 

1.  
 
“ Anexa nr.1 
Capitolul II – Domeniul economic 
Art. 14 - Se menține valabilitatea documentelor 
eliberate de autoritățile publice care expiră pe 
perioada stării de urgență. ” 
 

La art. 14 se recomandă următorul text: 

“Anexa nr.1 
Capitolul II – Domeniul economic 
Art. 14. – Se menține valabilitatea documentelor 
eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada 
stării de urgență și sunt utilizate pe teritoriul 
României.” 

Autor: 
Emil-Marius Pașcan, 
deputat PMP 

Există o serie de documente a căror 
valabilitate nu poate fi prelungită în afara 
teritoriului României, de exemplu: copia 
conformă a licenței comunitare utilizată de 
operatorii de transport; cartela tahografică a 
conducătorului auto etc. 

Dacă nu se face această precizare, există riscul 
blocării persoanelor fizice/juridice în afara 
țării, acestea fiind induse în eroare că dețin 
documente valabile, în realitate documentele 
nefiind recunoscute de celelalte state.

2.  
 
“ Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 17 
.............................................................................
d) decontarea serviciilor medicale în unitățile 
sanitare din asistența medicală primară și 
ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul 
activității efectiv realizate, cu maximum 8 
consultații/oră.” 

La art.17 litera (d) se recomandă următorul text: 

“ Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 17 
............................................................................. 
d) decontarea serviciilor medicale în unitătățile sanitare din 
asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate 
clinic la nivelul sumelor contractate și decontate din 
bugetul Fondului național unic de asigurari sociale de 
sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent 
de numărul de cazuri realizate sau, dupa caz, la nivelul 
activității realizate în condițiile în care aceasta 

depașește nivelul contractat. ” 

Autor: 
Oprea Radu Ștefan, 
senator PSD 

 



3.  
 
“ Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 19. - Pe perioada stării de urgență, pentru 
neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi 
suspendați din funcțiile de conducere conducătorii 
unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, 
caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de 
ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor 
publice centrale și locale cu atribuții în domeniul 
asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul 
lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să 
exercite temporar aceste funcții să fie funcționari 
publici. ” 

La art. 19 se recomandă următorul text: 

“ Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 19. — Pe perioada stării de urgență, pentru 
neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu nu din cauze 
subiective ci doar obiective si foarte bine argumentate, 
pot fi suspendați din funcțiile de conducere conducătorii 
unităților sanitare doar la propunerea ministrului 
sanatatii sau a conducatorului autoritatii publice locale, 
dupa caz, direcțiilor de sănătate publică la propunerea 
ministrului sanatatii, caselor de asigurări de sănătate la 
propunerea presedintelui casei de asigurari de sanatate,  
serviciilor de ambulanță la propunerea ministrului 
sanatatii, precum și autorităților și instituțiilor publice 
centrale și locale la propunerea ministrului de resort sau 
a conducatorului autoritatii publice locale cu atribuții în 
domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de 
statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să 

exercite temporar aceste funcții să fie funcționari publici.” 

Autor: 
Botnariu Emanuel Gabriel,  
senator PSD 

 

4.  
 
“Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 26. - Pe perioada stării de urgență, prin ordin al 
ministrului sănătății se pot introduce noi programe de 
sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și 
combaterii COVID-19. ” 
 
 

La art. 26 se recomandă următorul text: 

“Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 26. - Pe perioada stării de urgență, prin ordin al 
ministrului sănătății la propunerea si a conducatorilor 
autoritatilor publice locale sau centrale se pot introduce 
noi programe de sănătate și servicii medicale destinate 

 



prevenirii și combaterii covid-19 cum ar fi servicii de 

telemedicina si telemonitorizare. ” 

Autor: 
Botnariu Emanuel Gabriel,  
senator PSD

5. “Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 29 - (1) Prin ordin al ministrului sănătății se 
stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor 
izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de 
limitare a răspândirii COVID-19.  
(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de 
autoritățile administrației publice locale.  
(3) Cheltuielile necesare se asigură prin transfer 
între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătății, și bugetele locale. ” 
 

 

 

 

 

 

 
După articolul 29 se recomandă introducerea unui nou 
articol, art. 291, cu următorul cuprins:  

 
“Anexa nr.1 
Capitolul III – Domeniul sănătății 
Art. 291 - (1) Prin ordin al ministrului muncii și 
protecției sociale se stabilesc măsurile de sprijinire 
a persoanelor vârstnice de 65 de ani și peste, pentru 
protecția acestora față de COVID-19.  
(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de 
autoritățile administrației publice locale.  
(3) Cheltuielile necesare se asigură prin transfer 
între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale, și bugetele locale.” 
 
Autor: 
Emil-Marius Pașcan, 
deputat PMP 
 

Categoria persoanelor vârstnice este cea mai 
vulnerabilă în fața COVID-19.  

Prin urmare, sunt necesare măsuri speciale, 
suplimentare de sprijinire a  persoanelor 
vârstnice de 65 de ani și peste, pentru 
protecția acestora față de COVID-19 (de 
exemplu, distribuirea/achiziționarea de 
medicamente/alimente). 

Aceste măsuri urmează să fie stabilite de către 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care 
are atribuții în domeniul protecției persoanelor 
vârstnice, conform Hotărârii de Guvern nr. 
81/2020 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 



6.  
 
 
“Anexa nr.1 
Capitolul VI – Alte măsuri 
Art.54 – (1) Instituțiile și autoritățile publice, 
precum și operatorii privați contribuie la 
campania de informare publică privind măsurile 
adoptate și activitățile desfășurate la nivel 
național. ” 
 

După alin.(1) al art.54 se recomandă introducerea unui 
nou alineat, alin.(11), cu următorul cuprins: 
 
“Anexa nr.1 
Capitolul VI – Alte măsuri 
Art.54 – (11)  Mass-media asigură transmiterea 
informațiilor și pentru persoanele cu deficiențe de 
auz. ” 
 
 
 
Autor: 
Iusein Ibram, 
deputat minorități naționale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


