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Comisia pentru 
administraţie publică 

Nr. XXX/87/05.04.2022

Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări 

Nr. XIX/119/09.05.2022

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr.21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

(LI57/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 şi art. 109 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificădle ulterioare, Comisia juridică, de numiri, imunităţi şi validări 
şi Comisia pentru administraţie publică au fost sesizate, prin adresa nr. L157/2022 
din data de 28.03.2022, de către Plenul Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 
Raportului comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19 precum şi pentru modificarea şi 
completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 
Situaţiilor de Urgenţă, iniţiată de: Acatrinei Dorel-Gheorghe - deputat AUR; 
Albişteanu Mihail - deputat AUR; Andruşceac Antonio - deputat AUR; Axinia Adrian- 
George - deputat AUR; Balabaşciuc Călin-Constantin - deputat AUR; Bălăşoiu Aurel - 
deputat PSD; Chelaru Mircia - deputat AUR; Cîtea Vasile - deputat PSD; Ciubuc Ciprian 
- deputat AUR; Coleşa Ilie-Alin - deputat AUR; Dămureanu Ringo - deputat AUR; 
Enachi Raisa - deputat AUR; Feodorov Lucian - deputat AUR; Focşa Dumitru-Viorel - 
deputat AUR; Ghiţă Daniel-Florin - deputat PSD; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; 
Ivănuţă Cristian-Daniel - deputat AUR; Lasca Mihai loan - deputat Independent; 
Manea Cătălin-Zamfir - deputat Pro-Europa (minorităţi); Muncaciu Sorin-Titus - 
deputat AUR; Nagy Vasile - deputat AUR; Păunescu Silviu-Titus - deputat AUR; 
Pavelescu Nicolae - deputat PSD; Popica Eduard-Andrei - deputat PSD; Puşcaşu 
Lucian-FIorin - deputat AUR; Roman Nicolae - deputat AUR; Şerban Gianina - deputat



AUR; Suciu Sebastian-Ilie - deputat AUR; Tobă Francisc - deputat Independent; Toma 
Ilie - deputat PSD; Tudorache Daniel - deputat PSD; Volosatîi Boris - deputat AUR..

Iniţiativa a fost adoptată de Camera Deputaţilor, ca urmare a depăşirii 
termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.[2] teza a IlI-a din Constituţia României 
republicată.

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea art.72 din 
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art42 
din OUG nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Manegement al Situaţiilor de 
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare. Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile preconizare au 
ca scop crearea cadrului legislativ care să asigure un efectiv acces la justiţie pentru 
atacarea actelor administrative emise pentru înlăturarea şi prevenirea consecinţelor 
COVID-19, având în vedere considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr.39/2021.

Conform punctului de vedere transmis, Guvernul nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz 
favorabil cu observaţii şi propuneri.

Consiliului Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis
un aviz nefavorabil.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a 
transmis un aviz negativ.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat din partea Ministerului Afacerilor Interne, domnul secretar de stat 
Dumitru Drăgan.

în şedinţele din data de 5 aprilie 2022 şi 9 mai 2022, membrii Comisiei 
juridice, de numiri, imunităţi şi validări şi Comisiei pentru administraţie publică, au 
analizat şi au dezbătut propunerea legislativă, punctele de vedere, avizele transmise, 
şi au hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport 
comun de respingere.

în consecinţă, membrii Comisiei juridice, de numiri, imunităţi şi validări şi 
Comisiei pentru administraţie publică, supun spre dezbatere şi adoptare. Plenului 
Senatului, raportul comun de respingere, şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice şi urmează a fi supusă votului plenului, împreună cu raportul de



respingere, în conformitate cu prevederile art.76 alin.fl] din Constituţia României, 
republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Senatul este Cameră decizională.
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