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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
(PLx. 510/2020)
1. În baza prevederilor art. 94 și 115 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 510 din 08
septembrie 2020, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, proiectul de Lege
pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 7802/20.08.2020 și avizul
favorabil al Consiliului Legislativ nr. 847/21.08.2020.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, în sensul reglementării posibilității ca, pe durata stării de alertă,
activitățile didactice ce impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se pot suspenda, la
propunerea consiliului de administrație a unității de învățământ preuniversitar, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al
Municipiului București și al Direcției de Sănătate Publică Județeană/Direcției de sănătate Publică a Municipiului București și cu aprobare prin
hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență. De asemenea, pe
durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar militar aparținând
Ministerului Apărării Naționale se vor putea suspenda la propunerea consiliului de conducere al unității de învățământ preuniversitar militar, cu
avizul Inspectoratului Școlar Județean, statului major al categoriei de forțe/comandamentului care are în subordine unitatea de învățământ
preuniversitar militar și cu aprobarea prin hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență/ Comitetului Municipal București pentru
1

Situații de Urgență. În ceea ce privește instituțiile de învățământ superior pe durata stării de alertă, activitățile didactice ce impun prezența fizică
a studenților în instituțiile de învățământ superior se pot suspenda prin hotărâre a Senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin
ordin comun al Ministrului Sănătății și Ministrului Educației și Cercetării. Proiectul de act normativ oferă posibilitatea organizării concursurilor
pentru ocuparea unor funcții din învățământul preuniversitar, precum și din instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare,
Academia Română și academiile de ramură, precum și pentru posturile vacante de asistenți medicali comunitari, asistenți medicali și medici din
unitățile de învățământ.
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.
La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 23 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.
În baza prevederilor art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege a participat ca
invitat doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
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 respins propunerea legislativă, în ședința din 02 septembrie 2020.
4. În urma dezbaterii, în ședința din 08 septembrie 2020, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea
proiectului de Lege cu amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.
PREȘEDINTE
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU

SECRETAR
Viorel STAN

Șef birou Ioana Mînzu
Consilier parlamentar Monica Tudor
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
Lege nr. 55/2020, cu m. ult.
---

2.
---

3.
Art. 38 - (1) Pe durata stării de alertă,
activitățile didactice ce impun prezența
fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor,
elevilor și studenților în unitățile și
instituțiile de învățământ se pot suspenda,
la propunerea CNSSU, prin ordin comun
al ministrului educației și cercetării și al
ministrului sănătății.

Text
adoptat de Senat
Titlul Legii: Lege pentru modificarea și
completarea Legii nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19
Art. I. - Legea nr.55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor
pandemiei
de
COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.396 din 15 mai 2020, cu
modificările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 38, alineatul (1) se modifică
și va avea următorul cuprins:
,,Art.38. - (l) Pe durata stării de alertă,
activitățile didactice ce impun prezența
fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și
elevilor în unitățile de învățământ se pot
suspenda, la propunerea Consiliului de
Administrație a unității de învățământ
preuniversitar, cu avizul Inspectoratului
Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al
Municipiului București și al Direcției de
Sănătate Publică Județeană/Direcției de
Sănătate
Publică
a
Municipiului
București și cu aprobarea prin hotărâre a
Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență/Comitetului
Municipiului
București pentru Situații de Urgență, pe
baza argumentelor legale privind starea
de sănătate.”
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Text propus de Comisie
(autor amendament)
Text nemodificat

Text nemodificat

Text nemodificat

Motivare

4.
---

---

(2) Durata suspendării prevăzută la alin. (1) poate depăși
durata stării de alertă, în funcție de perioada rămasă din
anul școlar și de stadiul procesului de învățământ.

5.

---

2. La articolul 38, după alineatul (1) se
introduc două noi alineate, alin. (11) și
(12), cu următorul cuprins:
„(l1) Pe durata stării de alertă, activitățile
didactice ce impun prezența fizică a elevilor
din unitățile de învățământ preuniversitar
militar aparținând Ministerului Apărării
Naționale se pot suspenda la propunerea
consiliului de conducere al unității de
învățământ preuniversitar militar, cu avizul
Inspectoratului Școlar Județean, statului
major
al
categoriei
de
forțe/comandamentului
care
are
în
subordine
unitatea
de
învățământ
preuniversitar militar și cu aprobarea prin
hotărâre a Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență/Comitetului Municipal
București pentru Situații de Urgență.
(12) Ministerul Educației și Cercetării are
obligația să asigure suportul privind
resursele materiale, formarea cadrelor
didactice și cadrul metodologic pentru
desfășurarea cursurilor online.”
3. După articolul 38 se introduce un nou
articol, art.381, cu următorul cuprins:
„Art.381.- Pe durata stării de alertă,
activitățile didactice ce impun prezența
fizică a studenților în instituțiile de
învățământ superior se pot suspenda prin
hotărâre a Senatului universitar, cu
respectarea măsurilor stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății și ministrului
educației și cercetării. Cursurile online se
desfășoară conform unui regulament al
Senatului universitar.”
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Text nemodificat

Text nemodificat

6.

Art. 27 – (3) Pe durata stării de alertă, în instituțiile și
autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs
pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și
temporar vacante, cu excepția celor prevăzute la alin. (1)
și (2), precum și la art. 11 și 12, precum și a posturilor de
predare vacante din unitățile de învățământ preuniversitar
și a posturilor și funcțiilor vacante din instituțiile de
învățământ superior, institutele de cercetare, Academia
Română și academiile de ramură.

Art. II. - Prin derogare de la dispozițiile
art.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările ulterioare, pe durata
stării de alertă se pot desfășură și
concursurile pentru ocuparea posturilor
vacante sau temporar vacante pentru
posturile nedidactice, didactice auxiliare,
pentru posturile din instituțiile care fac parte
din sistemul național de apărare, ordine
publică și securitate națională, din
autoritățile administrației publice locale și
județene și instituțiile din subordinea sau
coordonarea
acestora,
Parlamentul
României, precum și pentru posturile
vacante de asistenți medicali comunitari,
asistenți medicali si medici din unitățile de
învățământ.”
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Art.II. - Prin derogare de la
dispozițiile art.27 alin.(3) din Legea
nr.55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificările ulterioare, pe durata
stării de alertă se pot desfășura și
concursurile
pentru
ocuparea
posturilor vacante sau temporar
vacante
pentru
posturile
nedidactice, didactice auxiliare,
pentru posturile din instituțiile care
fac parte din sistemul național de
apărare, ordine publică și securitate
națională,
din
autoritățile
administrației publice locale și
județene
și
instituțiile
din
subordinea
sau
coordonarea
acestora, Parlamentul României,
Agenția
Națională
pentru
Resurse
Minerale,
Inspecția
Judiciară, din structurile cu sau
fără personalitate juridică care
derulează programe cu finanțare
din fonduri nerambursabile,
europene și naționale, precum și
pentru posturile vacante de asistenți
medicali
comunitari,
asistenți
medicali și medici din unitățile de
învățământ.”
Autor: Deputat PNL FlorinClaudiu Roman
Deputat PSD Florin Iordache
Deputat PNL Sorin Mihai
Cîmpeanu

Suspendarea
concursurilor pentru
ocuparea posturilor
sau funcțiilor vacante
și temporar vacante la
nivelul
Agenție
Naționale
pentru
Resurse
Minerale/Inspecției
Judiciare
afectează
buna desfășurare a
activităților realizate
de aceasta, având în
vedere faptul că
numărul de posturi
este foarte mic.

