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AVIZ COMUN  
 

 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului, întrunite azi, 15 aprilie 2020, în ședință 
online, au procedat în conformitate cu prevederile art. 13 pct. 16 din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaților şi Senatului și ale art. 93 din Constituția 
României, republicată, la examinarea Decretului Președintelui României privind 
prelungirea stării de urgență pe teritoriul României nr.240 din 14 aprilie 2020, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020.  
 

 Decretul are ca obiect de reglementare prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul 
României, instituită prin Decretul nr.195/2020, pe o durată de 30 zile, începând cu data de 15 
aprilie 2020, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului 
consecințelor, prin stabilirea de măsuri de prima urgență cu aplicabilitate directă şi imediată, 
dar şi cu aplicabilitate graduală. 

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, 
raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul 
următoarelor drepturi şi libertăți: libera circulație; dreptul la viață intimă, familială și privată; 
inviolabilitatea domiciliului; dreptul la învățătură; libertatea întrunirilor; dreptul la grevă; 
dreptul de proprietate privată; libertatea economică. Pe durata stării de urgență nou instituite, 
se mențin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului 
nr.195/2020, în măsura în care prin noul decret nu se dispune altfel. 

 Pe durata stării de urgență, conform art. 77- 81, Capitolul X - Domeniul educație și 
cercetare, sunt prevăzute următoarele: 

- suspendarea tuturor activităților didactice ce impun prezența fizică a ante-
preșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în unitățile și instituțiile de învățământ; 

- desfășurarea activităților din planurile de învățământ, pentru învățământul 
preuniversitar, în format online,  în măsura posibilităților, urmând ca modul de recuperare a 
elementelor neparcurse pe această perioadă să fie stabilit de către Ministerul Educației și 
Cercetării; 

- utilizarea de metode didactice alternative de predare-învățare-evaluare, în format 
online, de către instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza 
autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii 
publice;  

- organizarea și desfășurarea activităților didactice și/sau de cercetare, nerealizate în 
această perioadă, din planurile de învățământ, se stabilește de către fiecare instituție de 
învățământ superior, în baza autonomiei universitare, iar activitățile didactice de tipul 
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laboratoare, proiecte, activități de cercetare, care impun interacțiunea nemijlocită, în spațiul 
universitar, a studenților cu cadrele didactice și de cercetare să fie recuperate după încetarea 
stării de urgență; 

- finanțarea din fonduri publice a proiectelor de cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și inovare cu impact asupra limitării efectelor pandemiei COVID -19, competițiile 
de propuneri de proiecte demarate în perioada stării de urgență se vor desfășura în procedura 
accelerată și simplificată, stabilită de Guvern. 

 
 În urma dezbaterilor, Comisiile avizează favorabil Decretul Președintelui României 
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României nr.240/2020, cu 29 voturi 
pentru aviz favorabil și 2 abțineri.  
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