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AVIZ 
asupra  

proiectului de Lege privind asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri 

provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

  
  
 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 
a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2020 privind 
unele măsuri provizorii în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, transmis cu adresa nr. PL-x 308 din 27 
mai 2020 şi înregistrat la Comisie cu nr. 4c-12/131 din 29 mai 2020.  
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din ziua de 19 mai 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut inițiativa legislativă menţionată mai sus, în ședința online din 
data de 9 iunie 2020. 
 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ, 
transmis prin adresa cu nr. 363 din  16 aprilie 2020. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri 
provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, 
iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitatea voturilor 
parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a Proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2. 
  

  
      

PREŞEDINTE,  
  

Gigel – Sorinel ŞTIRBU 
 

                                                    
 

 
 



 

 


