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In conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat şi ale art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, vă înaintăm
spre dezbatere şi adoptare propunerea legislativă:

LEGE pentru completarea art. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Solicităm adoptarea propunerii legislative în procedură de urgenţă.
în numele iniţiatorilor,
Lilian SCRIPNIC
Deputat AUR Galaţi

Grupul Parlamentar AUR
Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti
Telefon: interior 2160, 2161; telefon direct: 0213160367; e-mail: aur@cdep.ro
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EXPUNERE DE MOTIVE

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă prevede între principiile
managementului situaţiilor de urgenţă - respectarea drepturilor si libertăţilor
fundamentale ale omului.
De asemenea, în expunerea de motive
privind unele măsuri pentru prevenirea
pandemiei de COVID-19

la
şi

Legea nr.
combaterea

55/2020
efectelor

se prevede că legea este fundamentată pe următoarele motive: întrucât, în
conformitate cu prevederile art. 53 din Constituţia României, republicată,
exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi
numai dacă se impune, după caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătăţii
publice, dar şi a drepturilor si a libertăţilor cetăţenilor şi, în condiţiile în care, în
contextul situaţiei de criză generate de pandemia de COVID-19, este necesară
adoptarea de către Parlamentul României, prin lege, a unor măsuri restrictive, cu
caracter esentialmente temporar şi, după caz, gradual, proporţionale cu nivelul de
gravitate prognozat sau manifestat al acesteia, necesare pentru prevenirea şi
înlăturarea ameninţărilor iminente la adresa drepturilor convenţionale, unionale şi
constituţionale la viaţă, integritate fizică şi sănătate ale persoanelor, în mod
nediscriminatoriu, şi fără a aduce atingere existenţei altor drepturi sau libertăţi
fundamentale, Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Conform Legii nr. 55/2020, starea de alertă se declară la nivel local, judeţean
sau naţional, atunci când analiza factorilor de risc indică necesitatea amplificării
răspunsului la o situaţie de urgenţă, pentru o perioadă limitată de timp, care nu
poate fi mai mare de 30 de zile.
Cu toate acestea, starea de alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza
factorilor de risc indică necesitatea menţinerii răspunsului amplificat pentru o
perioadă de timp suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.
Astfel, în lipsa unui termen-limită legal cert. Legea nr. 55/2020 dă posibilitatea
extinderii sine die a stării de alertă, având drept consecinşă restrângerea
exerciţiului drepturilor şi al libertăţilor fundamentale, care pot dobândi, astfel, un
caracter permanent.
Or, Constituţia României stipulează cu privire la restrângerea exerciţiului unor
drepturi sau al unor libertăţi că - „Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi
poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru:
apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a
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drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea
consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru
deosebit de grav. Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o
societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a
determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere
existentei dreptului sau a libertăţii."

Cu toate acestea. Legea nr. 55/2020 ignoră condiţia privind proportionaiitatea
măsurii restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale prin lipsa
unui termen-limită pentru declararea stării de alertă.

în acest sens, prezenta propunere legislativă completează Legea nr.
55/2020 şi prevede ca măsurile dispuse pe durata stării de alertă care
vizează restrângerea exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi
fundamentale pot fi dispuse pentru o perioadă maximă de timp de 90 de
zile de la instituirea stării de alertă.
Această soluţie este solid susţinută de jurisprudenţa CCR care constată că „starea de alertă, a re un reaim evident mal outin restrictiv decât starea de urgentă
reglementată de legiuitorul constituent". (Decizia nr. 457/2020)

De asemenea, CCR a statuat că - Se impune subliniat însă faptul că de esenţa
legitimităţii constituţionale a restrângerii exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi
este caracterul excepţional si temporar ai acesteia. într-o societate democratică,
regula este cea a exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale,
restrângerea fiind prevăzută ca excepţie, dacă nu există o altă soluţie pentru a
salvgarda valori ale statului care sunt puse în pericol. (Decizia nr. 1414/2009)

Iniţiator: Deputat AUR Lilian SCRIPNIC
Circumscripţia electorală nr. IS^Salaţi
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Tabel cu coiniţiatorii propunerii legislative - LEGE pentru completarea art. 4 din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19
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LEGE
pentru completarea art. 4 din Legea nr. 55/2020 privind unele măisuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se
introduce uri nou alineat, alin. (1^), cu următorul cuprins:
^
„(1^) Măsurile dispuse pe durata stării de alertă care vizează restrângerea
exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi fundamentale pot fi dispuse pentru o
perioadă maximă de timp de 90 de zile de la instituirea stării de alertă."

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
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