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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative 
pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  trimisă cu adresa nr. 
Pl- x 289/2021, înregistrat sub nr. 4c-13/662 din 7 septembrie 2021.  

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

      Mihai  Alexandru Badea 
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RAPORT 
  
asupra Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere, în fond,  cu Propunerea legislativă pentru completarea art.4 din 
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, trimisă cu adresa nr. Pl-x 289 din 28 iunie 2021, 
înregistrată cu nr.4c-13/662/din 7 septembrie  2021.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  proiectul de lege în 
ședința din 22 iunie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  
Deputaţilor este Cameră Decizională. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.326  din  17 mai 2021, a avizat negativ, 
iniţiativa legislativă. 

Consiliul Economic și Social, prin avizul nr.3729 din 5 mai  2021, a avizat 
negativ, iniţiativa legislativă.  

Guvernul României, prin punctul de  vedere transmis  nu  suține inițiativa 
legislativă. 

Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a transmis aviz 
favorabil. 



Comisia pentru drepturile omului, culte  și problemele minorităților 
naționale  a transmis aviz negativ. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea în 
cuprinsul art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și  completările 
ulterioare, a unui  alineat prin care să se prevadă că măsurile care vizează 
restrângerea unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale pot  fi dispuse doar 
pentru o perioadă maximă de 90 de zile de la instituirea stării de alertă. 

În conformitate cu dispoziți ile art. 62 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  a examinat 
propunerea legislativă în data de  14 octombrie 2021, în ședința desfășurată în 
sistem hibrid (fizic/online).  

La lucrările comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că norma propusă prin proiect este 

succeptibilă de critici de neconstituționalitate sub aspectul nerespectării 
dispozițiilor art.15 alin.(2) din Legea fundamentală, care  consacră principiul 
neretroactivității legii, precum și faptul că inițiativa legislativă nu corespunde 
exigențelor de tehnică legislativă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor  
respingerea  Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
                       
 
 
 
               PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

 
         Mihai  Alexandru Badea                              Cristian -Tudor Băcanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Florica Manole 

 


