
BOiVUNIA

AVIZ
referitor la proiectui de Ordonanta de urgen|a 

privind prorogarea unui termen

Analizand proiectui de Ordonan^a de urgen^a privind 

prorogarea unui termen, transmis de Secretarlatul General al 
Guvernului cu adresa nr.l99 din 16.06.2020 §i inregistrat la Consiliul 
Legislativ cu nr.D649/l 7.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din RegulamentuI de organizare §i flinc^ionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil proiectui de ordonan^S de urgent^, cu 

urmatoarele observa{ii §i propuneri:
1. Prezentul proiect are ca obiect de reglementare prorogarea 

termenului prevazut la art.III alin.(3) din Ordonan^a de urgenta a 

Guvernului nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare §i pentru 

modificarea ?i completarea unor acte normative, cu modificarile §i 
completarile uiterioare, pana la data de 31 martie 2021.

Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu se 

poate pronunta asuprU oportunit^tii solu^iilor legislative preconizate.
2. Semnalam in prezent, in Proiectui Legii privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanje (L360/2020), proiect respins de Senat la 

data de 16.06.2020, in calitate de prima Camera sesizata, la art.l pct.XI, 
este prevMit un domeniu distinct, intitulat „Prorogarea sau modificarea 

unor temene prevazute in acte normative cu putere de lege”.
3. Potrivit Notei de fundamentare, se releva faptul ca, din cauza 

stmi de alerta la nivel national, generate de pandemia de COVID-19, 
Ministerul Afacerilor Exteme s-a aflat in imposibilitatea de a 

organiza, pana la data de 31 august 2020, concursurile pentru 

ocuparea unor posturi din aparatul propriu, astfel incat este necesara 

asigurarea continuitatii activitatii institutiei cu personalul deta?at.
In ceea ce prive^te forma de reglementare aleasa, avSnd in 

vedere prevederile art.l 15 alin.(4) din Constitutia Romaniei, 
republicata, precum §i deciziile Curfii Constitufionale in materie,



semnalam ca, in preambulul proiectului, este necesara prezentarea 

elementelor de fapt, de drept ale situajiei extraordinare, a carei 

reglementare nu poate fi amanata, care justifica recurgerea la aceasta 

cale de reglementare, Totodata, trebuie precizate eventualele efecte 

negative care s-ar produce in cazul neadoptarii prezentului proiect.
Mentionam ca nemotivarea sau motivarea necorespunzatoare a 

urgenjei constituie motive pentru neconstitutionaiitatea ordonan^ei de 

urgenja.
4. La titlu, avand in vedere rigorile de redactare, in ipoteza 

prorogarii unui singur termen, este necesara redarea acestuia sub 

forma:
„Ordonanta de urgenja pentru prorogarea termenului 

prevazut la art.lll alin.(3) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nnl/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare 

pentru modificarea §i completarea unor acte normative”.
5. La preambul, la primul alineat, pentru completa informare 

asupra evenimentelor legislative ale actului normativ, dupa titlul 

acestuia, este necesara inserarea sintagmei „cu modificSrile §i 
compietarile ulterioare”.

Observafia este valabil^ pentru alineatul al treilea.
La al doilea alineat, titlul decretului trebuie redat in extenso, 

respectiv „Decretul nr.240/2020 privind prelungirea starii de 

urgenta pe teritoriul Romaniei”.
6. Pentru respectarea uzanfelor de redactare noimativa, dar pentru 

corecta informare asupra evenimentelor legislative suferite de actul 
normativ de baza, este necesara reformularea articolului unic, astfel:

„Articol unic. - Termenul prevazut la art.III alin.(3) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2020 privind unele masuri 
fiscal-bugetare $i pentru modificarea ?i completarea unor acte 

normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.l 1 
din 9 ianuarie 2020, cu modificarile ?i compietarile ulterioare, se 

proroga pmia la data de 31 martie 2021
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