
1
}I Birou! permanent al Senatului

.........Bp

ro^lInla

ifci

AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

privind implementarea formularului digital de intrare în
România

Analizând proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 
privind implementarea formularului digital de intrare în România,
transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.416 din 
15.12.2021 şi înregistrat la Consiliul Legislativ cu 
nr.D1091/15.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul ait2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(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 obiect de reglementare 
implementarea formularului digital de intrare în România.

Menţionăm că prezentul proiect reprezintă o formă îmbunătăţită a 
proiectului de ordonanţă de urgenţă, transmis cu aceeaşi adresă, 
nr.416/15.12.2021, pentru care Consiliul Legislativ a emis Avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri nr.994/15.12,2021.

Reiterăm observaţiile şi propunerile formulate anterior, având în 
vedere că nu au fost însuşite în prezentul proiect.

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

3. La titlu, pentru rigoare în redactare, este necesară scrierea cu 
iniţială mică a termenului „Urgenţă”, precum şi eliminarea expresiei „a 
Guvernului”.



4. La al cincilea paragraf al preambulului, peritin 
corectitudinea redactării, sintagma „o identificare eficienta a 
contacţiilor” trebuie redată sub fonna',^identificare”eficientă”a 
contâcţilor”.

5. La formula introductivă, pentru concordanţă cu art.42 alin.(3) 
din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, este necesară scrierea cu majusculă a prepoziţiei „în” din 
debut.

6. La artil alin.(2), potrivii uzanţei normative, în loc de 
„menţionat la alin.(l)” se va reda „prevăzut Ia alin.(l)”.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La alin.(6), pentm un spor de rigoare normativă, având în vedere 

că la alin.(5) se precizează unde sunt prevăzute setul de date cu caracter 
personal şi informaţiile cu privire la călătorie, sugerăm înlocuirea 
expresiei „prevăzute în anexă” cu sintagma „prevăzute la alin.(5)”.

7. La arf.3 alin.(l), pentru un plus de rigoare nonnativă, este 
necesară eliminarea sintagmei „din prezenta ordonanţă de urgenţă”, ca 
inadecvată.

De asemenea, citarea Legii nr.l90/2018 trebuie să se facă prin 
menţionarea titlului complet şi a evenimentelor legislative suferite.

8. La art.4 alin.(3), pentru respectarea nonnelor de tehnică 
legislativă, propunem ca debutul să fie redat astfel „Contravenţiei 
prevăzute la alin.(l)”.

9. La art.5, după citarea titulaturii editorialului, se va insera 
expresia „al României, Pailea 1”, iar sintagma „în temien de 10 zile” va 
fi scrisă „la 10 zile”.

10. Potrivit exigenţelor de tehnică, marcarea anexei se va face în 
partea dreapta sus a paginii, prin cuvântul „Anexă”, şi nu „Anexa”.

Totodată, la textul din subsolul celei de-a doua pagini a anexei, 
pentru rigoare în redactare, expresia „autocar/autobus” trebuie redată 
sub fomia „autocar/autobuz”.
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