
AVIZ 
referitor la proiectul de Ordonanj:ă de urgeu#ă privind 

rnodificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situaţiei epidemiologice . 
determinate de răsp"and.irea C0VID49 

Axtalizând proiectul de Ordonanţă de urgen~ă privind 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guve.rnului 
n.r.6312020 pentru organ.izarea şi desfăşurarea unor campanii de 
informare publică în contextul sitaatiei epidemiologice determinate 
de .răspândirea COVID-1.9, traus ais de Sec.r.etariatul General al 
GuveA7lului cu adresa nr.173 din 27.05.2020 si turegistrat la Consiliul 
Legislativ cu nr.D575127.05.2020, 

CONSYLIUL LLGISLATIV 

În temei.ul art2 alit~.1 lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi al arL46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţion.are a Consiliului Legi.slativ, 

Avizeazâ favorabil p.roiectul de ordonanţă de urgenţă, en 
următoarele observaţii şi propu.neri: 

1. Proieetul de o.r.donanfă de urgenţă are ca obiEct modifxcarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenaul.ui nr.63/2020 pentnu 
organizarea şi desF'a,şurarea unor campauii de inforniare publică în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19. 

2. Menţionăzx cä, prin avizul pe care îl eruite, Consiliul Legislati.v 
nu se poate promtnţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative. 



3. Constatăna că, la pct.! se modibcă art.1 alin.(1) din actul 
norm.ativ de bază, în serasul prelungirii perioadei de difuzare a 
inforrnărilor publice până la data de 31 octombr7e 2020, soluţie 
motivată în Nota de fundameritare prin faptr.rl că „încbeierea 
contractelor cu fiecare entitate media se va produce 1a date diferite". Or, 
această motivare nu susţine necesitatea prelungiri.i termenului de 
derulare a campaniilor de informare, scopul acestora frind informarea 
eetăţenjlor pe perioada cât această informare este considerată utilă, şi 
nu asigurarea posibilităţii tuturor entităţilor media de a încheia contracte 
de prestări servicii. 

Menţionăm că, în jurisprudenţa sa, de exemplu, prin Decizia 
nr.100S/2009, Curtea Constitulională a statuat că, „pentru emiterea unei 
ordonanle de urgenţă esfe necesară exi.stenţa unei stări de fapt 
objective, 'cuauti.f'xcabile, independente de voinţa Guvernuluit, care 
putte în pericoi un interes public". 

In raport cu prevederile art, 115 alin.(4) din Constituţia României, 
repnrblicată, conform cărora Guvernul poate adopta ordonanle de 
urgenţă numai 

ui situaţii extraordinare a căror reglementare nu.poate 11 
annânată şi având în vedere juri.sprudenţa Ctuţii Constitulionale în 
materie, prearxrbulul ord.onantei de urgenţă trebuie să cuprindă 
detalierea elenr.entelor de fapt şi de drept în suslinerea siirral=iei 
extraordinare, a cărei reglerxrentare nu poate ti axnânată şi care impune 
recurgerea la această cale de regl.elnentare. 

Mexaţ.ionăna că nemotivarea sau rxrotivarea necorespinizătoare a 
urgenţei reprezintă motiv de neconstituiionalitate a or.donani:elor de 
urgen.ţă. 

4. Sub aşlieetul respectării raorzuelor de tebnică legislativă, 

precizăm că, potrivit ark.E alin.(1) teza unta.i din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificări.le şi completările ulterioare, „Proiectul de 
act normativ trebuite să instituie reguli necesare, suficiente şi 

posibile care să conducă la o cât maj mare stabjlitate Sj eficie.nţă 

legislativă". 
În acest context, precizărn că actul normativ asupra căruia se intervine 

a fost publicat în Monitorul O£rcial al R.ornâriiei, Partea. I, nt. 373 din S mai 
2020. Astfel, se poate considera că cerir;aţei.e impuse de Legea rm24/2000 nu 
siunt respectate, desele scbiYnbări ale legisla#iei find de natură a afecta 
principiul stabilitălii legislative, aspect care se repercutează asupra calitălii 

legislaliei. 
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5. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala formă a proieetului, se 
relin utroaătoareie: 

5.1. Întrucât proiectul conţine un, singlu articol, acesta trebuia 
marcat ca articol unic. 

5.2. La părţile dispozitive ale pet.1-3, textele trebuie reformulate, 
astfel: 

„1. Alineatttl (1) a1 articolului.l se niodifică şi va avea tu-mătorul 
cuprin s:"; 

(După acest model, se va redacta şi parCea dispozitivă a pct.4}. 
,,2. A.lin,eatul (6) al articolul.ui 7 se abrogă.' ; 
„3. După articolul 7 se introduce tur nou articol, art.7', Cu 

urinătoz-ul cuprins:". 

d 

Bucureşti 

Nr.5 X 6/27.05.2020 
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