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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de 

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată 

în Monitorul  Oficial nr.102 din 4 februarie 2020 , transmis cu adresa nr.Plx.394 

din 24 iunie 2020. 

 

 În raport de obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  

 

      

    PREȘEDINTE,                                                               PREȘEDINTE, 

    Ion Mocioalcă                                                       Conf.univ.dr.Florin BUICU 
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R A P O R T    C O M U N  

asupra propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul  Oficial  

nr.102 din 4 februarie 2020 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru sănătate și familie și  Comisia 

pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, au fost sesizate, spre dezbatere 

în fond, cu propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul  Oficial nr.102 din 4 

februarie 2020,  transmisă cu adresa nr.Plx.394 din 24 iunie 2020. 

 

La întocmirea prezentului raport comun, cele două Comisii au avut în vedere: 

 - avizul favorabil al Consiliul Legislativ (nr.480/19.05.2020); 

 - avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.3507/08.05.2020); 

 - avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/362/29.06.2020); 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.938/DPSG/2.06.2020). 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 

în ședința din 16 iunie 2020.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind stocurile de urgență 

medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu completările 

ulterioare, în sensul instituirii unor criterii mai predictibile şi transparente în procesul 

de organizare a carantinei instituţionalizate, în special în ceea ce priveşte 

proximitatea dintre unităţile de cazare/alimentare şi unităţile medicale care tratează 

pacienţii carantinaţi. Se propune, astfel, introducerea a şase noi articole, respectiv 

art.81 – 86 . 
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În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

ale art. 91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este Cameră decizională. 

 

 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

au examinat propunerea legislativă în ședința din 8.07.2020 și au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative.  

La lucrările comisiei au fost prezenți conform listei de prezență. 

Raportul comisiei a fost votat cu majoritate de voturi. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat propunerea 

legislativă în ședința online din 21 iulie 2020 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

respingerea inițiativei legislative. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 17 deputați, din totalul de 19 

membri. 

Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de voturi. 

 

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative, 

din următoarele considerente: 

 

 Potrivit art. 8 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020, normele metodologice pentru stabilirea cheltuielilor prevăzute la alin.(7) 

efectuate din bugetul Ministerului Sănătăţii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Sănătăţii. 

 

 In acest scop, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 

privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru 

carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, cu 

modificările şi completările ulterioare, act normativ ce stabileşte valoarea sumelor 

aferente carantinei pentru fiecare persoană, sursa de finanţare şi modalitatea de 

decontare. 

 

 De asemenea, prin art.15 din Anexa nr.1 la Decretul Preşedintelui 

României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 

se stabileşte faptul că nAutorităţile contractante, inclusiv entităţile juridice în care 

statul este acţionar majoritar, au dreptul de a achiziţiona direct materiale şi 

echipamente necesare prevenirii şi combaterii COVID-19, cu depăşirea pragului 

valoric stabilit de art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în 

limita fondurilor bugetare repartizate cu această destinaţie”. 
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 Reglementarea printr-o hotărâre de Guvern a cheltuielilor pentru 

fiecare persoană carantinată şi a modalităţii de decontare a acestora este suficientă 

pentru asigurarea principiilor de predictibilitate şi corectitudine în procesul de 

cheltuire a banilor publici. 

 

 Totodată, criteriile de proximitate în ceea ce priveşte asigurarea hranei 

şi a asistenţei medicale nu pot fi anticipate sau prestabilite, ele fiind elemente care 

vor fi luate în considerare punctual, în funcţie de riscul epidemiologie caracteristic 

fiecărei zone.  

 

În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

      

         

 

 

 

         PREŞEDINTE,                                                     PREȘEDINTE, 

          Ion Mocioalcă                                             Conf.univ.dr.Florin BUICU 

       

 

 

 

        SECRETAR,                                                            SECRETAR, 

    Dumitru LUPESCU                                                   VASS Levente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,                                                                                                                      Întocmit, 

Luminița Oprea, consilier parlamentar                                                                       Livia Spînu, consilier parlamentar 


