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referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.4 din 

Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 (bl37/13.04.2021\ , ^ mnm .1

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art.

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea 

nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ^i combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 (0137/13.04.2021).

CONSILIUL ECONOMIC §I SOCIAL

in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 5.05.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• conform argumentatiei Curtii Constitutionale a Romaniei, invocate chiar de initiatori 

(Decizia nr. 1.414/2009), intr-o societate democratica, regula este cea a exercitarii 

neingradite a drepturilor §i libertatilor fiindamentale, restr&igerea fiind prevazuta ca 

exceptie, daca nu exista o alta solutie pentru a salvgarda valori ale statului care sunt 

puse in pericol. Or, in ceea ce prive§te o situatie exceptionala cum este cea prin care 

trecem in acest moment, aceasta nu are un caracter limitat in timp, ceea ce
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invalideaza argumentele initiatorilor. Ridicarea dupa 90 de zile a masurilor dispuse pe 

durata starii de alerta care vizeaza restrangerea exercitiului unor drepturi sau a unor 

libertati fundamentale ar duce, in contextul pandemic actual (care nu se stie cat va 

mai dura), la cresterea numarului de infectari si colapsul sistemului medical (la 

inceputul acestui an situatia a fost foarte aproape de acest scenariu, chiar si cu regulile 

din starea de alerta in vigoare);

• se impune a se avea in vedere ca starea de alerta se poate institui §i pentru alte situatii 

care pot aparea la nivel national, nu doar pentru cea de pandemie, situatii care se pot, 

de asemenea, prelungi mai mult de 90 de zile;

• propunerea de limitare a starii de alerta la 90 de zile poate duce in contextul actual la 

imposibilitatea adoptarii unor masuri urgente. In plus, expunerea de motive se 

bazeaza doar pe supozitia conform careia prelungirea starii de alerta cu 30 de zile 

poate duce la abuzuri din partea autoritatilor, dar faptic, aceasta masura nu a fost luata 

fara a exista date dare si studii la baza.

Pre§edinte, 
Bogdan SIMION
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