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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor 

didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie 

cu coronavirus SARS-CoV-2, trimis Comisiei pentru buget, finanțe și bănci spre 

dezbatere pe fond, cu adresa nr. PLx.26//2021 din 1 februarie 2021, Camera 

Deputaților fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București,            

Nr. 4c-2/70/29.06.2021 

 

PLx.26/2021 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul 

riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și art. 115 alin. (3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.187/2020 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile 

de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-CoV-2. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților 

este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat   proiectul de Lege 

în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată, 

(tacit) în ședința din 28 decembrie 2020. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisiei pentru sănătate și familie, 

Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Comisiei pentru drepturile 
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omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisiei pentru egalitatea de șanse 

pentru femei . 

Proiectul de Lege supus dezbaterii vizează reglementarea unor măsuri de sprijin, 

decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului 

Operațional Competitivitate și a Programului Operațional Infrastructură Mare, pentru 

desfășurarea în bune condiții a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021. 

Aceste măsuri sunt necesare în cadrul procesului educațional, atât pentru elevi și 

studenți cât și pentru cadrele didactice, în contextul pandemiei cauzate de virusul 

SARS-Cov-2.  

Demersul legislativ are drept scop crearea condițiilor adecvate desfășurării 

activităților didactice, prin achiziționarea de echipamente/dispozitive electronice 

mobile, în principal de tipul tabletelor pentru uz școlar, necesare desfășurării activității 

didactice în mediul on-line, precum și achiziționarea de echipamente de protecție 

medicală, dezinfectanți și containere mobile sanitare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai 

sus, în ședința cu prezenţă fizică şi online din data de 29 iunie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat 

prezența conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au 

hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 

de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile 

necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2, cu un amendament admis, prezentat în anexă.  

 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru
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Anexă PLx 26/2021 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

1.   LEGE 

 privind aprobarea  Ordonanței de 

Urgență  a Guvernului nr. 187/2020 

pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării 

în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecţie cu 

coronavirus SARS-CoV-2 

  

2.   Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 187 din 28 

octombrie 2020 pentru 

modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 144/2020 

privind unele măsuri pentru 

alocarea alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţiile de 

prevenţie a activităţilor didactice 

aferente anului şcolar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2, publicată în Monitorul 

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 187 din 28 

octombrie 2020 pentru 

modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 144/2020 

privind unele măsuri pentru 

alocarea alocarea de fonduri 

externe nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţiile de 

prevenţie a activităţilor didactice 

aferente anului şcolar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2, publicată în Monitorul 

 

https://idrept.ro/00211907.htm
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

Oficial al României, Partea I, nr. 

1005 din 29 octombrie 2020. 

Oficial al României, Partea I, nr. 

1005 din 29 octombrie 2020 cu 

următoarea completare: 

3.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare desfăşurării 

în condiţiile de prevenţie a 

activităţilor didactice aferente anului 

şcolar/universitar 2020/2021 în 

contextul riscului de infecţie cu 

coronavirus SARS-CoV-2 

   

4.  Articol unic. - Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului 

nr. 144/2020 privind unele măsuri 

pentru alocarea de fonduri externe 

nerambursabile necesare 

desfăşurării în condiţiile de 

prevenţie a activităţilor didactice 

aferente anului şcolar/universitar 

2020/2021 în contextul riscului de 

infecţie cu coronavirus SARS-

CoV-2, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

772 din 25 august 2020, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

   

5.  1.La articolul 1, alineatul (4) va 

avea următorul cuprins: 
 

   

https://idrept.ro/00211907.htm
https://idrept.ro/00211907.htm
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

"(4) Finanţarea achiziţiei 

echipamentelor din domeniul 

tehnologiei informaţiei - IT 

mobile, respectiv tablete cu acces 

la internet, precum şi alte 

echipamente/dispozitive 

electronice, prevăzute la alin. (1), 

se acordă prin granturi din fonduri 

externe nerambursabile, în limita 

unei valori de 250 euro/tabletă, 

echivalentul în lei la data 

efectuării achiziţiilor." 
6.  2.La articolul 2, alineatul (8) va 

avea următorul cuprins: 

 

 "(8) Cheltuielile care depăşesc 

echivalentul în lei al contravalorii 

echipamentelor IT mobile, tablete 

cu acces la internet, precum şi alte 

echipamente/dispozitive 

electronice în valoare de 250 euro 

sunt considerate cheltuieli 

neeligibile şi se suportă de către 

beneficiarii finanţării, astfel cum 

este prevăzut la alin. (1) şi (11)." 

   

7.  3.La articolul 4, alineatele (1), 

(5) - (9) vor avea următorul 

cuprins: 
 

 "(1) Se aprobă achiziţionarea, în 

condiţiile legii, de echipamente de 
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

protecţie medicală/dispozitive 

medicale, dezinfectanţi şi 

containere sanitare mobile în 

cadrul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, instituţiilor 

de învăţământ superior de stat 

pentru studenţii care îndeplinesc 

criteriile pentru a beneficia de 

burse sociale şi burse sociale 

ocazionale, decontate din fonduri 

externe nerambursabile alocate în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare, în limita a 

60.000.000 euro, echivalentul în 

lei la cursul de schimb InforEuro 

din luna februarie 2020, din care 

10.000.000 euro pentru instituţiile 

de învăţământ superior de stat, 

pentru echipamente de protecţie 

medicală/dispozitive medicale şi 

dezinfectanţi, respectiv în limita a 

25.000.000 euro, echivalentul în 

lei la cursul de schimb InforEuro 

din luna februarie 2020, pentru 

containere sanitare mobile, 

destinate unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, cu aplicarea 

mecanismului prevăzut de art. 12 

din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

https://idrept.ro/00173157.htm
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

Legea nr. 105/2016, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. Decontarea 

echipamentelor de protecţie 

medicală de tip dezinfectanţi, 

precum şi/sau a containerelor 

sanitare mobile se va face cu 

respectarea regulamentelor 

Comisiei Europene. 

............................................... (5) 

Cheltuielile cu achiziţia de 

echipamente de protecţie 

medicală/dispozitive medicale, 

dezinfectanţi şi/sau containere 

sanitare mobile prevăzute la alin. 

(1) sunt eligibile începând cu data 

de 1 februarie 2020 pentru 

decontare din fonduri externe 

nerambursabile alocate în cadrul 

Programului operaţional 

Infrastructură mare.  

 

(6) Autorităţile publice locale pot 

aproba credite de angajament, 

precum şi credite bugetare, după 

caz, pentru achiziţia de 

echipamente de protecţie 

medicală/dispozitive medicale, 

dezinfectanţi şi/sau containere 

mobile sanitare, pot derula 

proceduri de achiziţie publică şi 

https://idrept.ro/00178355.htm
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

pot efectua plăţi declarate ca 

eligibile începând cu data de 1 

februarie 2020, decontate din 

fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare.  

 

(7) Unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat/instituţiile 

de învăţământ superior de stat, pe 

baza creditelor de angajament şi a 

creditelor bugetare aprobate 

potrivit legii, pot încheia cu 

respectarea prevederilor legale 

contracte de achiziţie publică 

pentru procurarea de echipamente 

de protecţie medicală/dispozitive 

medicale, dezinfectanţi şi/sau de 

containere sanitare mobile 

necesare unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, pot derula 

proceduri de achiziţie publică şi 

pot efectua plăţi declarate ca 

eligibile începând cu data de 1 

februarie 2020, decontate din 

fonduri externe nerambursabile în 

cadrul Programului operaţional 

Infrastructură mare.  

(8) Parteneriatele dintre unităţile 

de învăţământ preuniversitar de 

stat şi autorităţile publice locale 
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

pot aproba credite de angajament, 

precum şi credite bugetare, după 

caz, pentru achiziţia de 

echipamente de protecţie 

medicală/dispozitive medicale, 

dezinfectanţi şi/sau containere 

sanitare mobile necesare unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, pot 

derula proceduri de achiziţie 

publică şi pot efectua plăţi 

declarate ca eligibile începând cu 

data de 1 februarie 2020, 

decontate din fonduri externe 

nerambursabile în cadrul 

Programului operaţional 

Infrastructură mare.  

 

(9) Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării aprobă, pe baza notelor 

de fundamentare asumate de 

inspectoratele şcolare 

judeţene/Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, cu 

încadrarea în bugetul alocat cu 

această destinaţie, creditele 

bugetare şi de angajament pe baza 

cărora inspectoratele şcolare 

judeţene/Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti în 

parteneriat cu unităţile de 

învăţământ achiziţionează 
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

echipamente de protecţie 

medicală/dispozitive medicale, 

dezinfectanţi prin proceduri de 

achiziţie publică şi pot efectua 

plăţi declarate ca eligibile 

începând cu data de 1 februarie 

2020, decontate din fonduri 

externe nerambursabile în cadrul 

Programului operaţional 

Infrastructură mare 2014-2020. 

Notele de fundamentare nu vor 

include beneficiarii altor 

proceduri de achiziţie în curs sau 

finalizate." 
8.    - După punctul 3 se introduce 

un nou punct, pct. 4, cu 

următorul cuprins: 

 

 4. La articolul 4, după 

alineatul (15) se introduc două 

noi alineate, alin. (16) și (17) cu 

următorul cuprins:  

 

”(16) Cheltuielile aferente 

echipamentelor de protecție 

medicală/dispozitivelor medicale, 

dezinfectanților și containerelor 

sanitare mobile sunt eligibile în 

măsura în care sunt folosite pentru 

activitățile didactice, pe periooada 

Programul Operațional 

Infrastructură Mare, a 

derulat în perioada 

25.10.2020-15.01.2021 

apelul de proiecte 

881/9/1 adresat 

solicitanților care doresc 

să obțină finanțare 

nerambursabilă pentru 

proiecte ce vizează 

consolidarea capacității 

de gestionare a crizei 

sanitare, prin diminuarea 

riscului de propagare a 

infecției cu SARS-Cov-2 

în sistemul public de 

educație preuniversitară 

și/sau universitară în 

cadrul AP 9, OS 9.1, 

POIM.  
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

de valabilitate a acestora, dar nu 

mai târziu de 31 decembrie 2023.  

 

(17) Ghidurile solicitantului, 

aprobate prin ordin al ministrului 

investițiilor și proiectelor 

europene, prin care se stabilesc 

regulile de finanțare a 

echipamentelor de protecție 

medical/dispozitivelor medicale, 

dezinfectanților și containerelor 

sanitare mobile, se modifică în 

mod corespunzător. ” 

 

Autor: Bota Călin-Ioan, PNL 

 

Măsurile propuse spre 

finanțare au fost 

promovate în contextual 

alinierii la prevederile 

Ordonanței de Urgență 

nr. 144 din 24 august 

2020 privind unele 

măsuri pentru alocarea 

de fonduri externe 

nerambursabilenecesare 

desfășurării în condițiile 

de prevenție a 

activităților didactice 

aferente anului 

școlar/universitar 

2020/2021 în contextual 

riscului de infecție cu 

coronavirus SARS-Cov-

2, prin urmare Ghidul 

solicitantului prevede 

perioada de eligibilitate a 

cheltuielilor 01.02.2020-

18.06.2021.  

 

În cadrul apelului mai 

sus menționat, închis la 

data de 15.01.2021, au 

fost depuse 815 cereri de 

finanțare, aflate în curs 

de evaluare și aprobare, 

pentru care nu au fost 

demarcate încă 

procedurile de achiziție 

publică a echipamentelor 

de protecție 

medical/dispozitivelor 

medicale, 

dezinfectanților și 
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Nr. 

Crt. 
Text OUG 187/2020 Text Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

containerelor sanitare 

mobile,acestea neputând 

fi utilizate pe parcursul 

desfășurării activităților 

didactice aferente anului 

școlar 202/2021, așa cum 

impune cadrul legal 

prevăzut de OUG 

144/2020, care 

reglementează utilizarea 

fondurilor allocate 

acestui tip de activitate.  

 

Prin urmare, în vederea 

utilizării fondurilor 

allocate echipamentelor 

de protecție 

medicală/dispozitivelor 

medicale, 

dezinfectanților și 

containerelor sanitare 

mobile și în anul școlar 

2021/2022, este necesar 

a se reglementa 

extinderea perioadei de 

eligibilitate prevăzută de 

OUG 144/2020 și Ghidul 

solicitantului. 

 

 


