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București, 08 aprilie 2021 
PL.x 112/2021 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 
 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

(PLx. 112/2021) 
 

1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 112 din 24 februarie 
2021, Comisia pentru învățământ, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități 
au primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2021 
pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea articolului 38 al Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, cu un nou alineat. Astfel, prin derogare de la 
dispozițiile art.38 alin.(1), în perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, în baza și sub rezerva analizei situației epidemiologice la nivel 
național, realizată 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 poate dispune suspendarea activităților care impun 
prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line. 
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Pentru întocmirea raportului comun, cele trei Comisii sesizate în fond au analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 
4/06.01.2021. 

După termenul de depunere amendamente/avizare (08.03.2021) au fost depuse avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte 
și problemele minorităților naționale nr. 4c-6/274/10.03.2021, avizul favorabil aș Comisiei pentru industrii și servicii nr. 4c-3/126/16.03.2021, 
avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie nr. 4c-10/80/17.03.2021, avizul favorabil al Comisiei pentru transporturi și infrastructură 
nr. 4c-4/42/18.03.2021.  

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) 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 ședința din 22 februarie 2021.  
 

4.  În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în ședințe separate. 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 09 martie 2021.   
La lucrările Comisiei au fost prezenți 23 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat: doamna Ștefania Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învățământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege. 

 
Membrii Comisiei pentru apărare și siguranță națională au dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 09 martie 2021.  
La ședința Comisiei pentru apărare, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au 

participat ca invitați: domnul Gheorghe Sorescu - subsecretar de stat și domnul col. Cristian Radu - prim adjunct al Inspectoratului General al 
pentru Situații de Urgență, Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru apărare și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. 
 

În conformitate cu prevederile art. 61, 63 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 01 aprilie 2021.  

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege. 
 
5. În urma dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au propus adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, în forma adoptată de Senat. 

 
 
 

PREȘEDINTE 
Mihai-Alexandru BADEA            

 

PREȘEDINTE 
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SECRETAR 
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Consilier parlamentar Cseke Iuliana        

 
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor 

 
 

Consilier parlamentar Cătălin Chiper 

 
 
 
 
 
 
 
 


