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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SE NAT 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea 

unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36 din 26 
martie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 

pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul 
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268 din 31 martie 2020, cu următoarele 

modificări: 

1. La articolul I punctul 1, alineatul 2 al articolului 19 se abrogă. 

2. La articolul I punctul 1, alineatele 4 şi 6 ale articolului 19 vor avea 
următorul cuprins: 

„4 Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în 
activitate şi celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii 
sau concedii, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. 

6 Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de 
război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unităţi 

administrativ-teritoriale, altele decât cele din care face parte unitatea militară în 
care îi desfăşoară activitatea, on pot părăsi teritoriul naţional, în condiţiile stabilite 
prin ordin al comandanţilor/şefilor care au competenţe de numire în funcţii." 
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3. La articolul I punctul 2, litera i) a articolului 29 va avea următorul 

cuprins: 
„i) pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de 

război, primirea în audienţă, soluţionarea petiţiilor şi furnizarea de informaţii de 
interes public, din oficiu sau la cerere, se suspendă." 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 aprilie 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitu}ia 
României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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