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                        PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
  

             
CAMERA DEPUTAȚILOR  

 

 

 
 SENAT 

 

COMISIA JURIDICĂ, 
 DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI, 
DISCIPLINĂ, IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI 
           

     Bucureşti, 17.03.2020 

      
       Către, 

BIROURILE PERMANENTE REUNITE 

 

  

 

 Vă înaintăm, alăturat, Raportul și Proiectul de Hotărâre pentru  
încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind 
instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, prin Decretul nr. 
195/2020,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 
martie 2020,  trimis spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi din Camera Deputaților, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunități și validări din Senat, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională din Senat, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională din Camera Deputaților, Comisiei  pentru sănătate publică 
din Senat, Comisiei pentru sănătate şi familie din Camera Deputaților. 

 

 
                                 PREŞEDINTE,                  VICEPREŞEDINTE, 

 
                         Deputat Nicușor HALICI      Senator Iulia SCÂNTEI 
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RAPORT COMUN 
asupra solicitării Președintelui României pentru încuviințarea măsurii 

privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României  
 

În conformitate cu prevederile art. 13 punctul 16 din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului și ale art. 93 alin (1), 
din Constituţia României, republicată, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi din Camera Deputaților, Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi și validări din Senat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională din Senat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională din Camera Deputaților,  Comisia  pentru sănătate publică 
din Senat și Comisia pentru sănătate şi familie din Camera Deputaților au fost 
sesizate spre dezbatere, în fond, cu Decretul privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 212 din 16 martie 2020. 

Decretul Președintelui României nr. 195 din 2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1, nr. 212 din 16 martie 2020, are ca obiect de 
reglementare instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru o 
perioadă de de 30 de zile, pentru prevenirea răspândirii COVID -19. Pentru  
realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației 
epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul 
următoarelor drepturi: a) libera circulație; b) dreptul la viață intimă, 
familială și privată; c) inviolabilitatea domiciliului; d) dreptul la învățătură; 
e) libertatea întrunirilor; f) dreptul de proprietate privată; g) dreptul la grevă; 
h) libertatea economică. 
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         În conformitate cu prevederile art. 22 și art. 511 din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, membrii celor două Comisii juridice 
sesizate în fond au dezbătut Decretul și Proiectul de Hotârâre în şedinţă 
comună,  prin mijloace electronice, în ziua de  17 martie 2020.   
         În urma dezbaterilor, deputaţii și senatorii membri ai Comisiilor juridice 
din Camera Deputatilor  și Senat au hotărât, cu unanimitate de voturi ale celor 
prezenți, să supună plenului reunit al Camerei Deputaţilor și Senatului, spre 
dezbatere şi adoptare prezentul raport comun și Proiectul de Hotârâre, 
cuprins în anexa la raport, pentru  încuviințarea măsurii adoptate de 
Președintele României privind instituirea stării de urgență pe întreg 
teritoriul României. 

 
 

 
 

 

                           PREŞEDINTE,                            VICEPREŞEDINTE, 
 

                   Deputat  Nicușor HALICI                 Senator Iulia SCÂNTEI  
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Anexă 

 
 

HOTĂRÂRE 
Pentru  încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind 

instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României 
 
 

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) din Constituția României, 
republicată, observând prevederile art. 13 pct 16, art. 73 și art. 74 din 
Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului din 
03.03.1992,  republicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 110 din 5 februarie 
2018, cu completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 34 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării asediu și 
regimul stării de urgență, aprobată prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și 
completările ulterioare,  

 
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic.- Se încuviințează starea de urgență pe întreg teritoriul 

României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020, ca măsură 
excepțională adoptată de Președintele României, domnul Klaus Werner 
Iohannis, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 
teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 212 din 16 
martie 2020. 

 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Parlament în ședința 

din.........2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția 
României, republicată. 
 

 

 




