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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

Comisia pentru apărare, ordine publică
și siguranță națională 

4c-13/376/2020 Nr 4c-15/167/2020                     
 

București, 02.06.2020 

 

 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUNasupraproiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de 

asediu şi regimul stării de urgenţă, transmis cu adresa PLx277/2020. 

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

legilororganice. 

 

 

 

  

PREŞEDINTE, 
 

Nicușor  HALICI 
 

PREȘEDINTE, 
 

                Ion MOCIOALCĂ 
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RAPORTUL COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

În conformitate cu prevederile art. 94 și 114 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţişi Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au fost sesizate, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgență, asupraproiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, transmis cu adresa nr. PL x 277/2020  din 20 mai 2020 și înregistrat la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-13/376/2020 și la Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. Nr 4c-15/167/2020                                                        

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 260/27.03.2020, a avizat favorabil 
cu observații și propuneri,  acest proiect de lege. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţăriia avizat favorabilproiectul de ordonanţă 
prin hotărârea cu nr. 32 din 27.03.2020. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementaremodificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999. Intervenţiile legislative vizează, printre 
altele, majorarea limitelor maxime şi minime ale sancţiunii contravenţionale a amenzii 
aplicabile persoanelor fizice, respectiv majorarea limitei minime a sancţiunii 
contravenţionale a amenzii aplicabile persoanelor juridice, precum şi stabilirea 
categoriilor de sancţiuni contravenţionale complementare care ar putea fi cuprinse în 
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ordonanaţele militare sau în ordinele specifice stării de urgenţă sau de asediu, în funcţie 
de natura măsurilor dispuse şi gravitatea nerespectării acestora. De asemenea, se propune 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2017, în sensul asigurării unui grad ridicat de 
operativitate în folosirea bunurilor confiscate, având în vedere că Ministerul Afacerilor 
Interne, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, în calitate de autorităţi cu rol principal 
pe perioada stării de urgenţă sau de asediu, cunosc necesităţile în timp real ale 
autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în activităţile determinate de măsurile 
dispuse potrivit particularităţilor stării instituite.  

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în 
ședințe separate. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
dezbătut proiectul de lege în şedinţa online din  2 iunie  2020.La şedinţă, membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost prezenţi conform 
listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă legislativă prin 
mijloace electronice în ziua de 2 iunie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

În urma dezbateriilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţăcu 
amendamente admise, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport, 
urmare a Deciziei nr.152 din 6 mai 2020 (Dosarul nr.522D/2020)  a Curții Constituționale 
a României, prin care Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de 
asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I,  
nr. 268 din 31 martie 2020 este declarată ca neconstituțională în ansamblul ei. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Nicușor HALICI 

 

PREȘEDINTE, 
 

                 Ion MOCIOALCĂ  

 

 
SECRETAR 

 
Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 
SECRETAR 

Dumitru LUPESCU 
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Anexa PL-x 277/2020 
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării 

de asediu şi regimul stării de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus  
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 

Titlul Legii: Lege privind respingerea  
Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.34/2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă 
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională și Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

2.  
 

--- 

Articol unic. – Se aprobăOrdonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind 
regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 268 din 31 martie 
2020. 

Articol unic. – Se respinge, Ordonanţa 
de urgenţã a Guvernului nr.34 din 26 
martie 2020 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul 
stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, 268 din 31 martie 
2020. 
 
Autori: 
Comisia pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională și Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 

 

 
 


