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AV IZ 
asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.46/2020 pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 

instituirii carantinei 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost 

sesizată, spre dezbatere în avizare,  în procedură de urgență, cu Proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2020 pentru 

completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2020 privind 

stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii 

carantinei trimis prin adresa  PLx 279/2020 din 20 mai a.c. și înregistrat cu nr. 4c-

21/138 din 25 mai 2020. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în 

şedinţa din 12 mai 2020.   

 
Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 

 

 

 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru comunităţile de români 

 din afara graniţelor ţării 
  

mona.alesandru
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile de 

români din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege menționat mai sus, în 

şedinţa din 26 mai 2020.  

 

 Proiectul de ordonanță de urgență are ca obiect completarea art8 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi 

unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea 

nr.20/2020, cu un nou alineat, care să vizeze asigurarea decontării din bugetul 

Ministerului Afacerilor Externe şi a cheltuielilor aferente acordării protecţiei consulare 

cetăţenilor români care nu pot părăsi teritoriul altor state ca efect al măsurilor de 

restricţionare a circulaţiei impuse în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv al 

pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, şi care nu deţin mijloace de subzistenţă. 

 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, precum și avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, 

transmis prin adresa cu nr.333/10.04.2020.  

 

             În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a inițiativei 

legislative. 

 

       PREȘEDINTE, 

           Constantin CODREANU 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Sebastian Valentin RADU Dumitru LUPESCU 
 
 

 
 Consilier parlamentar, 

    Mona-Valentina ALESANDRU 
 


