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             Bucureşti, 16.03.2021 
                                                                Nr.4c-3/126/2021 

 

 

AVIZ 

 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19 

 

 

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

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

pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură, care este sesizată în fond, cu proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2021 pentru 

completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

112/2021 din 08 martie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 4/06.01.2021, avizează favorabil proiectul 

de ordonanță de urgență. 

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

ședința din 22.02.2021 cu respectarea prevederilor articolului 76 alin. (1) din 

Constituția României, republicată.     

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.55/2020, în sensul în care, prin derogare de la dispoziţiile art.38 alin.(1), în 
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perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, în baza şi sub rezerva analizei 

situaţiei epidemiologice la nivel naţional, realizată de Ministerul Sănătăţii, 

împreună cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, şi în baza 

hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, prin ordin al ministrului 

educaţiei, se poate dispune suspendarea activităţilor care impun prezenţa fizică a 

antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea 

activităţilor didactice în sistem on-line. 

 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din data de 

16.03.2021. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în 

anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, 

și ale art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef birou, Cristina Neicu 
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Anexa 
Amendamente admise  

 
Nr. 
Crt. Texte acte normative 

OUG nr. 2/2021 Text adoptat de Senat 
Amendamente 
admise/autor 

Motivaţie 

1.   TITLUL LEGII 
LEGE 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 2/2021 pentru 
completarea art.38 din Legea 

nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei COVID-19 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.2 din 6 ianuarie 
2021 pentru completarea art.38 
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. 16 
din 7 ianuarie 2021, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

Nemodificat  

3.   
 
Ordonanță de urgență pentru 
completarea art.38 din Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei COVID-19 

1. Titlul ordonanţei se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-
19” 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 
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4.   
 
Articol unic - După alineatul (13) 
al articolului 38 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 un nou alineat, 
alineatul (14), cu următorul 
cuprins: 

2. Articolul unic se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Articol unic.- 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 
modifică şi se completează după 
cum urmează:” 
 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 
 
 
 
 
 
 

 

5.  
 
 
(6) Prin excepţie de la alin. (1), în 
cazul dovezilor înlocuitoare ale 
permiselor de conducere - cu drept 
de circulaţie, se menţine numai 
valabilitatea celor emise în temeiul 
art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (4) sau 
(5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe toată 
perioada stării de alertă, precum şi 
pentru o perioadă de 10 zile de la 
încetarea acestei stări. Pentru 
aceeaşi perioadă se menţine şi 
valabilitatea prelungirii dreptului de 
circulaţie, dispusă de procuror sau 
de instanţa de judecată potrivit art. 

 1. La articolul 4, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(6)Prin excepţie de la alin.(5), în 
cazul dovezilor înlocuitoare ale 
permiselor de conducere – cu drept 
de circulaţie, se menţine numai 
valabilitatea celor emise în temeiul 
art. 111 alin.(l) lit.b) sau alin.(4) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe toată 
perioada stării de alertă, precum şi 
pentru o perioadă de 10 zile de la 
încetarea acestei stări. Pentru 
aceeaşi perioadă se menţine şi 
valabilitatea prelungirii dreptului 
de circulaţie, dispusă de procuror 
sau de instanţa de judecată potrivit 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 

 



 5

111 alin. (6) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

art. 111 alin.(6) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

6.   
 
 
“(14) În perioada 11 ianuarie 2021-
8 februarie 2021, prin excepţie de 
la prevederile alin. (1), în baza şi 
sub rezerva analizei situaţiei 
epidemiologice la nivel național 
realizată de Ministerul Sănătăţii 
împreună cu Centrul Naţional de 
Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei, şi în baza hotărârii 
Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă, prin ordin al 
ministrului educaţiei, se pot 
dispune suspendarea activităţilor 
care impun prezenţa fizică a 
antepreşcolarilor, preşcolarilor şi 
elevilor în unităţile de învăţământ 
şi continuarea activităţilor didactice 
în sistem on-line.” 

2. La articolul 38, după alineatul 
(13) se introduce un nou alineat, 
alin.(14), cu următorul cuprins: 
,,(14) În perioada 11 ianuarie 2021-
8 februarie 2021, prin excepție de 
la prevederile alin.(1), în baza și 
sub rezerva analizei situației 
epidemiologice la nivel național 
realizate de Ministerul Sănătății 
împreună cu Centrul Național de 
Coordonare și Conducere a 
Intervenției și în baza hotărârii 
Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență, prin ordin al 
ministrului educației, se pot 
dispune suspendarea activităților 
care impun prezența fizică a 
antepreșcolarilor, preșcolarilor și 
elevilor în unitățile de învățământ 
și continuarea activităților 
didactice în sistem on-line.ˮ   

Nemodificat  

7.   3. După articolul 62, se introduce 
un nou articol, art. 621 , cu 
următorul cuprins: 
„Art.621.- (1) Prevederile art.61 
şi 62 se aplică în mod 
corespunzător centrelor de 
reţinere şi arestare preventivă 
din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne. 
(2) Măsurile prevăzute la art.61 

Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 
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alin.(l) se pot dispune prin 
dispoziţie a inspectorului general 
al Inspectoratului General al 
Poliţiei Române, iar informarea 
prevăzută la art.61 alin.(2) se 
comunică, în mod 
corespunzător, ministrului 
afacerilor interne.” 

 
 


