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AVIZ 

referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind instituirea 
unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor 

din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şj securitate 
naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor 

sanitare si serviciilor de asistentă socială în contextul situatiei , , , 
epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind 
instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane 
necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, 

ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi 

unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şj serviciilor de 
asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.402 din 20.10.2020 şi 

înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D1136/20.10.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
următoarele observaţii şi propuneri: 

1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca object de reglementare 
menţinerea în activitate a personalului angajat fără concurs potrivit 
prevederilor art.6 şi 16 din anexa nr.l la Decretul Preşedintelui 

României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgeriţă pe teritoriul 
României, on, după caz, ale art.9 şi 25 din anexa nr.1 la Decretul 
Preşedintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, în instituţiile din cadrul sistemului 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din 



Ministerul Sănătăţii şi unităţile subordonate, din unităţile sanitare şi din 
serviciile de asistenţă socială, pentru o perioadă corespunzătoare celei 
prevăzute la art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind uncle măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-l9, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv pentru o durată 

determinată cc nu poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de 
alertă. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

2. La al doilea alineat al preambulului, pentru claritatea şi 

precizia normei, sintagma „instituţiile menţionate, potrivit Decretului 
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României 
şi Decretului nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe 

teritoriul României, au avut posibilitatea încadrării fără concurs" va fi 
înlocuită cu sintagma „instituţiile menţionate an avut posibilitatea, 
potrivit prevederilor art.6 şi 16 din anexa nr.l la Decretul 
Preşedintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, precum şi ale art.9 şi 25 din anexa 
nr.l la Decretul Preşedintelui României nr.240/2020 privind 
prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, de a încadra fâră 

concurs". 
Totodată, semnalăm că în cuprinsul celui de al şaptelea alineat 

este folosită exprimarea pleonastică „subzistă în continuare", fund 
necesară revederea şi reformularea corespunzătoare a textului. 

De asemenea, se impune eliminarea parantezelor, întrucât 
normele de tehnică legislativă nu agreează folosirea acestora. 

Pe de altă parte, pentru un spor de rigoare normativă, norma de 
trimitere din textul propus pentru respectivul alineat va fi redată sub 
forma „permite desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor 
vacante sau temporar vacante prin derogare de la dispoziţiile 

art.27 alin.(3) din Legea nr.55 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemici de COVID-19, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art.II 
din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020". . 

La al optulea alineat, pentru corectitudinea normei, este 
necesară revederea şi reformularea expresiei „menţinerea personalului 
angajat în potrivit dispoziţiilor". 

2 



La al nouălea alineat, pentru o exprimare proprie stilului 
normativ, propunem înlocuirea sintagmei „văzând că toate aceste 
aspecte vizează" cu sintagma „luând în considerare faptul că toate 
aceste aspecte vizează". 

3. Pentru un spor de rigoare normativă, este necesară 
reformularea articolului unic, astfel: 

„Articol unic. — Personalul angajat fără concurs potrivit 
prevederilor art.6 şi 16 din anexa nr.l la Decretul Preşedintelui 
României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, on, după caz, ale art.9 şi 25 din anexa nr.l la Decretul 
Preşedintelui României nr.240/2020 privind prelungirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României, în instituţiile din cadrul sistemului 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din 
Ministerul Sănătăţii şi unităţile subordonate, din unităţile sanitare şi 
din serviciile de asistenţă socială, poate fi menţinut în activitate, peste 
termenul pentru care a fost încadrat, pentru o durată corespunzătoare 
celei prevăzute la art.27 alin.(1) din Legea nr.55/2020 privind uncle 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare". 

p.PREŞEDINTE 

Toni 

Bucureşti 

Nr.1075/21.10.2020 

REB 
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EVENZMENTE SUFERZTE de actul... 

D. nr. 195/2020 M. Of. nr. 212116 mar. 2020 

Decret privind'instituirea stărll de urgenţă pe teritoriul României 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 

D.nr. 240/2020 M.Of:nr.311/14apr.2020 

Decretprivind prelungirea stării de urgenjă pe teritoriul României 
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EVEN/MENTE SUFERITE de actul ... 

L. nr. 5512020 M. Of. nr. 396/15 mai 2020 

Loge privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

1 promulgată prin D. nr: 261/2020 M. Of, nr. 396/15 mai 2020 
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 

2 admisă exceptie D.C:C. nr. 457/2020 M. Of. nr. 578/1 iul. 2020 
de neconst. prin Decizia nr. 457 din 25 iunie 2020 referitoare la excep(ia de 

neconstitu(ionalltate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) şi (4), precum 
şi ale art. 55 lit. s) şi ş), ale art. 66 lit, a), b) şi c) în ceea ce 
priveşte trimiterile la art. 65 lit. s), ş) şi t) şi ale art. 67 alin. (2) 
lit. b) în ceea ce priveşte trimiterile la art. 65 lit. s), ş) şi t) din 
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

3 mo_difcări prin _ L. nr. 103/2020 M. Of. nr. 583/2 iul. 2020 
Lege pentru aprobarea Ordonan]ei de urgenSă a Guvernului 
nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcsionare 
a sistemului de învă(ământ 

4 modificări prin L. nr. 203/2020 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 

art. 4 aim . (3) şi (4), precum şi art. 65 lit. s) 
şi Ş), art. 66 lit a), b) şi c) in ceea ce 
priverte trim iterile Ia art. 65 lit. s), Ş) şi t) şi 
art. 67 alin. (2) lit b) in ceea ce priveşte 
trim iterile la art. 65 lit s), Ş) şi t) 

modifică art. 27 al/n. (3) 

modifică art. 38 al/n. (1); 
introduce alin. (1 _1) şi (12,) la art. 38 şi 
art. 381 
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EVEN/MENTE SUFER/TE de actul... 

L. nr. 203/2020 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind uncle măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

I promulgată prin D. nr. 540/2020 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020 
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 55/2020 privind uncle măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
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