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Către Birourile Permanente Reunite 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun  asupra Decretului Președintelui României 

nr. 240 din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul 

României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 

2020, Partea I, trimis spre dezbatere, în fond, Comisiilor reunite pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților și Senat, Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților fiind sesizată prin adresa 

nr.2/2575 din 14 aprilie 2020 transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaților, 

înregistrată la Comisie cu nr. 4c-15/104 din 15 aprilie 2020, iar Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională din Senat prin adresa nr.BP443 din 14 aprilie 2020 

transmisă de Secretarul General al Senatului, înregistrată la Comisie cu nr.XXV/119 din 

15 aprilie 2020. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Tit-Liviu BRĂILOIU  

 PREŞEDINTE, 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 
SENAT 

Comisia pentru apărare,  

Ordine publică şi siguranţă naţională 

       
         CAMERA DEPUTAȚILOR 

        Comisia pentru apărare,  

        ordine publică şi siguranţă naţională 

 

  Nr./XXV/119/15.04.2020               Nr.4c-15/104/15.04.2020 

 

RAPORT COMUN  

asupra Decretului Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie  2020, privind 

prelungirea  stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie2020, Partea I 

În conformitate cu prevederile art.13 punctul 16 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului și ale art.93 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat și 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaților au fost 

sesizate spre dezbatere în fond, cu Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie  

2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020, Partea I, trimis cu adresele 

nr.2/2575  din 14 aprilie 2020, respectiv adresa nr.BP443 din 14 aprilie 2020. 

Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie  2020 privind prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020, Partea I, are ca obiect de reglementare 

prelungirea, cu 30 de zile, începând cu data de 15 aprilie 2020, a stării de urgență pe 

întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr.195/2020, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020. 

În conformitate cu prevederile articolului 22 și 51
1
 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaților şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 

membrii Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera 



Deputaților și Senat au dezbătut raportul în şedinţă comună, prin mijloace electronice, în 

ziua de 15 aprilie  2020. 

  În urma dezbaterilor, deputaţii și senatorii din Comisiile reunite pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din Senat și Camera Deputaților au hotărât, cu  

majoritate de voturi, să propună Plenului reunit al Camerei Deputaţilor și Senatului, un 

raport comun de încuviinţare măsurii instituite prin Decretul Președintelui României 

nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul 

României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 

2020, Partea I. 

 

 

      PREŞEDINTE, 

Tit - Liviu BRĂILOIU 

        PREŞEDINTE, 
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