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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 

privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în 
situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă 
a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, 

ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 

salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii 

ocupării forţei de muncă 
(PLx. 22/2021) 

 
 În baza prevederilor art. 94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu adresa nr. PLx. 22 din 01 februarie 2021, Comisia pentru învățământ, știință, 
tineret și sport a primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2020 pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în 
vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care 
presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 
timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a 
art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 
muncă. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în ședința din 09 februarie 2021. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de lege menționat.  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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