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ROMANIA

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Domnului Ministru Antonel Tanase

Cu referire la adresa Dumneavoastra nr.35/04.02.2020 prin care ne-ati 
transmis spre avizare proiectul de Ordonanta de urgenta privind Stocurile 

de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, 
va facem cunoscut urmatoarele :

1. Proiectul de Ordonanta de urgenta privind Stocurile de urgenta 

medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei, a fost 
primit, spre avizare, la Consiliul Legislativ, la data de 5 februarie a.c., 
fiind inregistrat sub nr. D88 din 5 februarie 2020.

2. Semnalam ca, la aceeasi data la care a fost primit spre avizare 

prezentul proiect de ordonanta de urgenta (05.02.2020), in sedinta 

comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, a fost retrasa increderea 

acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, in 

conditiile art.67, art.llO alin.(2) si art.113 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata.
Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.llO alin.(4) din 

Constitutia Romaniei, republicata, Guvemul demis prin motiune de 

cenzura Jndeplineste numai actele necesare pentru administrarea 

treburilor publice, pdnd la depunerea jurdmdntului de membrii noului 

GuverrC\
In aplicarea prevederilor constitutionale sus-mentionate, art. 3 7 

alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completarile ulterioare, prevede ca: cazul
incetdrii mandatului sau, in conditiile prevdzute de Constitutie, pdnd la
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depunerea jurdmdntului de cdtre membrii noului Guvern, Guvernul 

continud sd emitd numai actele cu caracter individual sau normativ,
necesare pentru administrarea treburilor publice, fdrd a promova 

politici not In aceastd perioadd, Guvernul nu poate sd emitd 

ordonante sau ordonante de urgentd si nu poate initia proiecte de 

leger
3. Mentionam, totodata, ca, potrivit prevederilor art.4 alin.(l) din 

Legea nr.73/1993 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului 
Legislativ, republicata, proiectele de ordonante si de hotdrdri cu caracter 

normativ se supun sore adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului
Lesislativ.

Precizam ca, la paragraful 80 din considerentele Deciziei Curtii 
Constitutionale nr. 140/2019, se refine ca 'legiuitorul constituant a 

reglementat in art. 70 din Legea fundamentald rolul Consiliului Legislativ, 
de «organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeazd 

proiectele de acte normative in vederea sistematizdrii, unificdrii si 
coordondrii intregii legislatii. El tine evidenta oficiald a legislatiei 

Romdniei». Sub acest aspect, nesolicitarea avizului consultativ al 

Consiliului Legislativ duce la neconstitutionalitatea legii sau ordonantei 

- simpld sau de urgentd”.
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