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AVIL 
referitor la propunerca legislativă pentru completarea Ordonanlei 
de urgenţă a Guvcrnului nr.11/2020 privind stocurile de urgenţă 

medicală, precum şi uncle măsuri aferente instituirii carantinei, 
publicată în Monitorul Oficial nr.102.din 4 februarie 2020 

Analizând propunerea legislativă pentru completarea 
Ordonanţei de urgenlă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile 
de urgen~ă medicală, precum şi uncle măsuri aferente instituirii 
carautinei, publicată în Iblonitorul. Ofjcial nr.102 din 4 februarie . 
2020 (b174/16.04.2020), transmisă de Secretarul General al Senatului 
cu adresa nr.XXXV/1850/23.04.2020 şi înregistrată la Consiliui 
Legislativ cu nr.D426/24.04.2020, . . 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 aljn.l lita) din Legea nr.73/1993, repubiicată şi ar146(2) 
din Regulamentul de organizare şi func(ionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Prezenta propunere legislativă are ca object de reglementare 

completarea Ordonanlei de urgenţă a Guvernului nr.l 1/2020 privind 
stocurile de urgenlă medicală, precum şi uncle măsuri aferente 
instituirii carantinei, cu completările ulterioare, în sensul instituirii 
unor criterii mai predictibile şi transparente în procesul de organizare 
a carantinei instituţionalizate, în special in ceea ce priveşte 

proximitatea dintre unită(i1e de cazare/alimentare şi unitiiţile medicale 
care tratează pacien(ii carantina(i. Sc propune, astfel, introducerea a 
şase noi articole, respectiv art.8'- 86. 

Prjn conjinutul normativ, proiectul face parte din categoria 
legilor ordinare, jar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunla asupra oportunităţii solu(iilor 
legislative preconizate. 



3. Din perspectiva analizei soluţiilor legislative preconizate, 
apreciem că ipotezele juridice propuse spre legiferare au mai degrabă 
caracterul specific unor acte în exeeutare, având în vedere că detaliază 
mai mutt punerea în aplicare a unor dispoziţii legate, decât instituirea 
unor reglementări de nivel primar. De aitfel, chiar iniliatorul 
precizează în Expunerea de motive că măsura plas%ii în carantină 
instituîionalizată a fost detaliată în Hotărârea Guvemului nr.201/2020 
privind aprobarea normeloi• metodologice pentru stabilirea 
cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul 
sănătălii, precum şi pentru alocarea unci sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispozi4ia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, pentru suplimentarea bugetului , Ministerului Sănătăţii, cu 
modifcările şi compleţările ulterioare. . . . 

Pe de altă parte, . sub rezerva celor dc. mai sus, considerăm că 
uncle reglementări din cuprinsul proieclului ar putea fi promovate 
legislativ cu mai mare celeritate dacă acestea ar fi formulate ca. 
amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanîei de 
urgen(ă a Guvernului nr.46/2020 pentru completarea art.8 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 
(aflat în dezbatere la Senat, ca primă Cameră sesizată, şi înregistrată 
cu nr.L209/2020). 

4. La titlu, pentru respectarea normelor de tehnică ]cgislativă, 
sintagma finală „publicată în Monitorul Oficial nr.102 din 4 februarie 2020" 
trebuie eliminată. 

5. La articolul wife, având in vedere că se propune o singură 
intervenlie legislativă, respectiv introducerea unor noi articole 
succesive, potrivit exigenţelor, de tehnică legislativă, partea 
introductivă devine parte dispozitivă şi va avea următoarea redactare: 

. „Articol unic. - După articolul 8 din Ordonan#a de urgenlă 
a Guvernului nr.1l/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în 
Monitorul Oficial at României, Partea I, nr.102 din 11 februarie 2020, 
aprobată cu completări prin Legea nr.20/2020, cu completările 
ulterioare, se introduc şase noi articole, art.8'-86, cu următorul 
cuprins:". 

6. Luând în considerare intervenîiile legislative suferite de actul 
normativ de bază, precum şi cele propuse prin prezentul demers 
legislativ, pentru respectarea normelorde tehnică legislativă, proiectul 



ar trebui să cuprindă un articol distinct, marcat ca art.II, care sä 
dispună republicarea acestuia, cu următoarea redactare: 

„Art.11. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente 
instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr.20/2020, cu 
completările ulterioare, inclusiv Cu cele aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial at României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare". 

Pe cale de conseciniă, actualul articol unic ar devEnl art.l. 
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EVENIMENTE StIFERiTE de act a! ... , 

H.G. nc 201/2020 M. Of. or. 224/19 mar. 2020 

Hotărăre prlvind aprob area normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentnl carantină şi 
luarea unormăsurl în domeniul sănătă;ii, precurn şi pentru alocarea unei same din Fondul de 
rezervă bugetară la dispozijia Guvernu(ui, prevăzut în bugetul de stat pa anal 2020, pentru 
suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăťii 

t modiflcăd pun , M.G, or 289/2020 M. ®f: nr. 282/3 apr. 2020 . 

2 completat prin 

Hotărâre privind modil'icarea şl completarea normelor 
metodologice pentru stabilirea chettuletilor pentru carantină şi 
luarea unor măsud in domeniut sănătătii, precum şi penlru. 
atocarea unel sume din Fondul de rezorvă bugetară Ia 
dispozitta Guvemulul, prevăzut in bugatuf do stat pa anul 
2020, pentru suplimentarea bugetulul Ministerulul Sănătătil, 
aprobate prin Hotărărea Guvemului nr. 201/2020 

H.G. nr; 329/2020 M. Of. nr. 343/28 air, 2020 
_ Hotărăre privind suplimentarea bugetelorlocate pentm 
- acoperirea unor cheltuleli pentru personalul din servicii seoiale 

a0at 7n izolare preventivă la bout de muncă, din Fondul de 
rezervă bugtară atlat to dlspozitia Guvemului, prevăzut in 
bugetul de stat pa anut 2020, precum şi pontru completarea 
art, 2 din Hotărărea Guvemutui nr, 201/2020 privind aprabarea 

. normeior metodoiogice pentru stabttirea cheituietilor pentru - 
carantină şi luarea unor măsurt în domonlul sănătă{iy precum 
şl.pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetara 
la dispozitia Guvernulul, prevăzut in bugetul de stat peanut 
2020, pentru suplimentarea bugetutut Ministerului Sănătătii 

ntodiiică art. 2lit. a) şi art. 3 alias. (2);, 
introduce a/in. (4) şi (S) 1a art. 1, lit. a_I) 
la art. 2, art: 2_I şi introduce aneca 

introduce alias (2) la art. 2 

5 rnai 2020 Pug. I din 



EVENIMENTE SUFERITE de actul .., 

O,U.G. nr. 11/2020 M. Of, or. 102/11 feb. 2020 

Ordonan de urgenjă privind stocurile de urgensă medicetă, precum şi unele măsuri aferente 
instituirii cerantinei 

aprobată Cu completări pnn L. nr. 2012020 M. CL or. 218/17 mar. 2020 
> . . , 
'pletat prfn • L nr. 20/2020 _ ;:;;__ ' : M: Of. or 218(17 mar. 2020' 

' Logo pentru aprobarea Ordonan(eI do urgenlă a Guvemulul 
nr. 11/2020 privind stocurite de urgenjă medicală, precum şi 
unele măsuri aferente instituirii carantinei 

E aprobatťcu w- ° L. nr. Ú/2020 ~9 M: OE'nr,218/15 mer.~2020 - 
comptetări prin - Loge pentru aprobarea Ordanantei de urgentă a Guvomului 

or. 71/2020 privind stocurile de urgen{ă medicală, precum şl 
unete măsurf aferente Inslitulril carantinol ' 

introduce alin. (3), (4) şi (5}1a art. 4 .şi art. 
7~1 

3 comptetat prin , O,U,G.'nr. 4812020; M. OF nr. 309I13napr 2020 introduce attn. (31,) la art., 8 
' Ordonantă do urgentă pentru completarea art, .8 dln ' . ' . . . 

. . Ordonan(a de urgentă a Guvemulul or. 11/2020 privind . .. 
. stocurile de urgentă modieală, precum şt unela măsurf . 

aferente Instituirii camntinei . 
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