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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 

privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004, trimis Comisiei pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului cu adresa 

PL-x nr. 393 din 24 iunie 2020. 

 Prin conţinutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.453/2004 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 

2004 

 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu propunerea legislativă pentru 

completarea Legii nr.453/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 

privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul 

Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 2004, transmisă cu adresa nr. Plx nr.393 din  24 iunie 

2020. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, cu observații și 

propuneri conform avizului nr. 412/30.04.2020. 

Consiliului Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform 

avizului nr. 3079/28.04.2020. 

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

şedinţa din 16 iunie 2020 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția 

României, republicată. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr.4c-6/361/30 iunie 2020. 

 



Comisia pentru sănătate şi familie a avizat favorabil inițiativa legislativă, 

conform avizului nr.4c-10/229/13 iulie 2020. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat negativ 

propunerea legislativă, conform avizului nr.4c-15/219/9 septembrie 2020. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

alineatele (1) și (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

      Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării 

de urgenţă, în vederea prevederii posibilității comunicării în format electronic a 

documentelor adresate instituțiilor statului de la nivel central şi local, unităților 

medicale din sistemul de stat şi privat şi unităților farmaceutice, pe perioada stării 

de urgenţă. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două 

comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat 

proiectul de lege în şedinţa online din 8 iulie 2020. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 

membri ai Comisiei, conform listei de prezență. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege 

în ședința online din 2 noiembrie 2020. La lucrările ședinței Comisiei au fost prezenţi 12 

deputaţi din totalul de 15 membrii.          

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât 

cu majoritate de voturi ( 1 vot împotrivă și o abținere) să propună plenului Camerei 

Deputaților respingerea propunerii legislative pentru completarea Legii nr.453/2004 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr.1052 din 12 noiembrie 

2004, din următoarele considerente: 

1. Din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă, prezenta propunere 

legislativă nu respectă dispoziţiile art.62 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrucât se preconizează o intervenţie 

legislativă asupra Legii nr.453/2004, act normativ prin care a fost aprobată 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, şi nu asupra acestui din urmă act 

normativ, aşa cum ar fi fost corect. Precizăm că, potrivit art.62 din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile de 

modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în 

actul de bază, identificându-se cu acesta, iar intervenţiile ulterioare de modificare 

sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază. 

2.  Soluţiile legislative propuse prin prezenta propunere legislativă sunt deja 



reglementate în mod detaliat în legislația adoptată recent, astfel încât, sub acest 

aspect, devin incidente dispoziţiile art.16 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind interzicerea instituirii unor 

reglementări paralele. Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice, s-a stabilit obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a 

primi înscrisurile semnate cu semnătură electronică, precum şi de a elibera, în 

format electronic, înscrisurile emise ca urmare a primirii unor astfel de documente.  

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.252/2020 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul 

României, a fost reglementată posibilitatea transmiterii către pacient a 

documentelor medicale prin mijloace de comunicare electronică. În plus, este 

stabilită şi posibilitatea transmiterii documentelor prin mijloace electronice între 

asiguraţi şi casa de asigurări de sănătate. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
    

 

 

 

                     PREȘEDINTE, 

                    Cătălin DRULĂ 

 

         PREȘEDINTE, 

        Angelica FĂDOR 

SECRETAR, 

Gheorghe-Dinu SOCOTAR 

      SECRETAR, 

        Andrei NICOLAE 

 


