
AVIZ
referitor la proiectul de Ordonan jă de nrgen jă a Guvernului privind 

acordarea de către Ministerul Sănătăjii, prin di.recjiile de sănătate 
publică judejene şi a municipiului Bucureşti, autorităjilor publice 
locale a necesarului de m4lşti de proteejie penttli l'atniliile şi persoanele 

defavorizate de pe ran unită jilor administt•ativ teritorlale, precum 
şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăjii, din 

Fondul de rezervă bngetară allat la dispoziji.a Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anal 2020 

Axralizând prolectul de Ordozran.jă de urgenjă a Guvernului 
privind acardarea de către Ministerul Sănătăj.ii, prin direcjiile tie 
sănătate publică judejene şi a municipiului Bucureşti, 
autorităjilor publice locale a necesarului de măşti de protecjie 
pentru familille şi persoanele defavorizate de pe raza unităjilor 
adxninistrativ teritoriale, precum şi pentru snplimetrtarea 
bugetului Ministerului Sănătăjii, din Fondul de rezervă bugetară 
aflat Ia dispoxijia Guvernul.ui, prevăzut în bugetul de stat pe anal 
2020, transmis de Secxetariatul General al Cn7vernului cu adresa 
ru.158 din 22.05.2020 şi kuegistrat la Consiliul Legislativ cu 
nr.D547/22.©5.2020, . 

CONSILIUL LEGISLATN 

În temelul aat.2 al'ui.(1) lit.a} din Legea zu_73/1993, republ'zcată şi azt,46(2) 
din Regulanxentul de organizare şi fimc jionare a Consiljuluj Legislativ, 

Avizează favorabil proiectul de ordonanjă de irgenjă, cu 
urzzmtoarele observajii şi propune.ri: 

l. p'xezentul proiect are ca object de reglemezztare punerea la 
dispozijia autorităţilor adni.inistxajiei publice locale a necesarului de 
măşti de protecjie pentxu persoanele defavoxizate de pe raza unitâlilor 
admrnistrati'v-teritoriale, precurn şi suplir.nentarea bugetului 
Ministerului Sănătăjii, din Fondul de rezervă bugetarâ atlat la 



dispozilia Cruvernului, prevăzut în bugetul de sta.t pe anul 2020, cu 
suma de 230.000 lei peuttli aclaiziţia de m.ăşti de protecţie. 

Precizănz că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se 
poate pronunia asupra oportLulităţii soluţiilor legislative preconizate. 

2. Lligenla reglementării este determi.:uată de faptul că, potrivit 
pream.buluhii, neluarea unor măsuri urgente, cu caracter exceplional, 
pentru litnitarea vifectării cu COVID 19 în răndui populaliei defavorizate 
ar avea uxi ipact deosebit de gray, în principal, asupra dreptrilui la vială şi, 
în subsidiar, asupra dreptului la săuătate al persoaraelor. 

~n ceea cc priveşte forma de reglemea.atare aleasă, având hi 
vedere prevederi.le art. 115 alin (4) din Co.xstitulie, precum şi dEciziil.e 
Curţxi Constititţionale %n materie, în preanzbulul proiectului este 
necesară prezentarea elementelor de . fapt şi de drept ale 
situaliei exrtraordinare, a cărei reglernentare nu poate fr amânată, care 
justifică recurgerea la această cale de reglemezrtare. Totodată, trebuie 
precizate eventualele efecte negative care s-ar produce ui cazul 
neadoptării prezentulul proiect în regim de urgenţă. 

Men.lionăm că rremotivaiea. sau motivarea necorespunzătoare a 
urgenţei constituie niotiv de neconstitulionalitate a ordonanlelor de 
rrrgeliă. . 

3. La titlu, în word cu uzanţele normative, sintagma „Ordonanţă 
de urgenţă a (riivernului" se va Ynlocui cu expresia „Ordonanţă de 
urgenţă". 

Totodâtă, pentru supJelea fornzulării, sugerăall elinunarea 
sintagmel „autorităţzlor publice locale". 

De asemenea, cu referire la sintagma jam  şi persoaneZe 
defavorizate", propunem corelarea titlulul cu norrna de la art.1, undo 
se utilizează expresia ,,,per.soanete defavorizate". 

4. La al doilea aluaeat al preanmuluini, pentru claritatea 
exprirnării şi in vederea eliminării caracteului elipti.c al textului, oste 
necesară revederea şi refoxanuJarea sintagmei „se irrapura a fi 
tntreprinse pe terrrmn scr.rr•t, rrmyrite a constituă structuri flexibile"_ 

5. La a.rt,1 lit.e), pentru corectitudinea exprintii, forxmrlarea 
„nivelul inde.rxmizaliei sociale pentru pensi.onari prevăzută" trebuie redată, 
astfel: „ rrivelul in,deninizaţiei sociale pentru pensiozrari prevăzute". 

Totodată, pentru o corectă informare asupra evenirmntelor 
legislative suferite do Ordonan~a de urgenţă a Guvernului nr.6/2009, 
expresia „cu modificările şi coznpletările ultorloare" trebuio înlocuită. 
cu sintagzna „apxobată larin Legea u.r.196/2009, cu nrodil"Zcările 
ulterioare". 



Referitor la lit.d), pentru ooerenţă în exprimare, expresia 
„prevăzute de art.42 şi art.58 din Legea ux.448/2006" trebuie redată 
sub forma „prevăzute de art.42 şi 58 din.Legea nr.448/2006", 

6. La art.2 alin.(Z), pentru o core.ctă inforn'zare juridică, din titl.ul 
Legii nr.500/2002, se va elinrina ternsenul „locale". 

7. La art.3 alin.(X), pentru utilizarea limbajului juridic consacrat, 
sintagmele „naenfi©nat.e la art. l", respectiv „de Mznister'uI. Sănătăţii' 
se vor înlocui cu expresiil.e „prevăzute la art.].", respectiv „de eătre 
Ministe.rul Sănătătii". 

Cu privixe 1a alin.(2), pentru corectid.rdinea normei de trirnitere, 
sersniaJăxn că beriefic'rarii măsurii de acordare de măşti de protecţie 
sum persoanele defavorizate prevăzute 1a art.l, şi nu la alua.(1) al 
art.3. Prin urmare, forraaularea fmală „beneficiarilor prevăzu(i la 
alin.(1)" trebuie redată sub forma „beneficiarilor prevăzuţi la art.l". 
Reiterăm observaţia şi pentru cazul similar de la aliu..(6) al art.4. 

8. La art.4 alin.(2), pentru un spor de precizie nor'nxativă, 
expresia „de la intrarea în v"sgoare" trebuie înlocuită cu sintagrna „de 
1a data intrării în vigoare". 

Refcritor la alin.(5), pentru eorectitudinea redactării, expresiile 
„sau al(i angaja(i", respectiv „în tel7nen de nxaxăm. 3 zile de la primixe" 
trebuie redate sub fol7.xaa „sau altoz• angajali", respectiv „îxr termen de 
maa.imuna. 3 zile de la prim_irce". 

9. La art.4 alin.(3), pentru o exprirnaxe adecvată, propunenz 
reiormularea textului, în sensul evitării utilizării concon7.itente a. 
expresi.ilor „pe baza" şi ,,în baza". 

La alin.(6), pentru claritatea şi predictibilitatea norntei, 
propunexu reforxnularea textului, observaţie valabilă şi pentru alin.(7). 

Re£eritor 1a alin.(7), este de analizat dacă, în acest cR7, nu ar ' 
trebui să se prevadă expres că acordarea nlăşti.lor se face proporlional 
cu restul perioadei de până la două kur.i, prevăzută la alitt.(1) al art.4. 
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