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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în data de 12 martie 2020, Camera 

Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat următoarele acte normative: 

 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.11/2020 privind Stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei (PL-x 84/2020) - lege ordinară 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr084_20_(1).pdf 

Procedură de urgenţă 

Obiect de reglementare: constituirea stocurilor de urgenţă medicală ca rezerve 

materiale, destinate intervenţiilor operative pentru protecţia populaţiei în situaţii de 
urgenţă generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente generatoare de victime 

multiple. De asemenea, se propune ca, în cazul epidemiilor/pandemiilor sau 
situaţiilor de urgenţă de sănătate publică internaţionale declarate de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii, dacă există un risc iminent pentru sănătatea publică, cu 

respectarea din Regulamentul Sanitar Internaţional (2005), la propunerea Grupului 
tehnic de experţi ai Ministerului Sănătaţii, ministrul sănătăţii să instituie carantina 

pentru persoanele care intră pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură 
de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor De asemenea, se asigură dotarea tuturor 

aeroporturilor internaţionale, indiferent de subordonare (4 aeroporturi se găsesc sub 
autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, iar 12 sub 

cea a consiliilor judeţene), cu scannere termice, conform solicitării Ministerului 
Sănătăţii. 

 
Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru apărare au propus ADOPTAREA 

proiectului de lege. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2020 privind Stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele 

măsuri aferente instituirii carantinei, în urma votului (pentru=269, contra=0, 
abtineri=0, nu au votat=0) a fost adoptat. 

 

 Proiectul de Lege privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de 

învăţământ (PL-x 337/2019) - lege ordinară 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr337_19_(3).pdf 

Procedură de urgenţă 

Obiect de reglementare: acordarea unor zile libere părinţilor pentru 
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, 

ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decise 
de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu. 

 
Comisia pentru muncă a propus ADOPTAREA proiectului de lege. Proiectul de Lege 

privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia 
închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în urma votului (pentru=269, 

contra=0, abtineri=0, nu au votat=0) a fost adoptat. 

https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr084_20_(1).pdf
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr337_19_(3).pdf
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 Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru 
plata serviciilor oferite de bonă (PL-x 43/2020) - lege organică 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/pr043_20_(3).pdf 

Procedură de urgenţă 
Obiect de reglementare: reglementarea acordării, părinţilor sau reprezentantului 

legal al copilului, a unui ajutor financiar pentru plata serviciului de bonă, urmărindu-
se asigurarea suportului necesar îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării 

copilului de vârstă preşcolară în cadrul familiei. 
 

Comisia pentru muncă şi Comisia pentru administraţie publică au propus 

ADOPTAREA proiectului de lege. Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor 
financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, în urma votului 

(pentru=249, contra=2, abtineri=18, nu au votat=0) a fost adoptat. 
 

Precizăm că  actele normative au fost depuse, conform prevederilor art. 132 din 
Regulamentul Camerei Deputaților la secretariatul general, în vederea exercitării 

dreptului de sesizare a Curții Constituționale și au trimise, în conformitate cu prevederile 

art. 77 din Constituția României, spre promulgare Președintelui României. 
Dacă nu sunt sesizări ale Curții Constituționale, iar Președintele României 

promulgă legea, aceasta se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 
3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. 
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