
 1 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/22/23.02.2021 

 
PLx nr.31/2021 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea 
lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de 
telemuncă (PLx nr.31/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.1134/06.11.2020. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în data de 28.12.2020, ca urmare a depășirii 
termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția României republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020, precum şi modificarea art.7 lit.a) din Legea nr.81/2018, urmărindu-se, 
printre altele, asigurarea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem 
online, precum şi pentru dispunerea de către angajatori a muncii la domiciliu şi a 
telemuncii pe durata stării de alertă, acolo unde specificul activităţii permite.  
 În aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege și au hotărât, cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) avizarea favorabilă 
a acestuia, cu amendamentele admise redactate în Anexă.                                                      

  

 

PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115
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Anexă 
Amendamente admise  

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 

privind reglementarea activităţii de telemuncă 
PLx nr.31/2021 

Nr. 
crt. 

TEXT 
 

TEXT SENAT AMENDAMENTE MOTIVARE 

1.  

Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 
nr.192/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum şi pentru 
modificarea lit.a) a art.7 din Legea 
nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă 
 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.192/2020 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, 
precum şi pentru modificarea lit.a) a 
art.7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă 

  

2.  

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.192/2020 din 5 
noiembrie 2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum şi pentru 
modificarea lit.a) a art.7 din Legea 
nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1042 din 6 noiembrie 2020. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţã a Guvernului nr.192/2020 din 5 
noiembrie 2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum şi pentru 
modificarea lit.a) a art.7 din Legea 
nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1042 din 6 noiembrie 2020, cu 
următoarea modificare: 

 

3.  
Ordonanţa de urgenţã a Guvernului 
nr.192/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind 

 Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

TEXT 
 

TEXT SENAT AMENDAMENTE MOTIVARE 

unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum şi pentru 
modificarea lit.a) a art.7 din Legea 
nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă 
 

 

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 și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 
1. La articolul 13, litera a) se modifică 
și va avea următorul cuprins:  
”a) obligativitatea purtării măștii de 
protecție în spațiile publice, spațiile 
comerciale, mijloacele de transport în 
comun și la locul de muncă;” 
2. Articolul 17 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
”Art.17. - Pe durata stării de alertă, 
angajatorii dispun munca la domiciliu 
sau în regim de telemuncă, acolo unde 
specificul activității permite, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 
53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și 
ale Legii nr.81/2018 privind 
reglementarea activității de telemuncă.” 

  Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
1.Nemodificat 
 
 
 
 
 
2.Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină obligativitatea 
angajatorilor de a dispune 
munca la domiciliu sau în 
regim de telemuncă pe perioada 
stării de alertă. 
 
Acolo unde este risc trebuie să 
fie consimțământul informat al 
părților implicate. 
 
Se păstrează prevederile 
articolului 17  din Legea 
nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, respectiv: 
”Art.17. – Pe durata stării de 
alertă, angajatorul poate 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230223
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230223
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/199418
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Nr. 
crt. 

TEXT 
 

TEXT SENAT AMENDAMENTE MOTIVARE 

 
3. Articolul 21 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
”Art.21 - Pe durata stării de alertă, prin 
derogare de la prevederile art. 118 alin. 
(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, angajatorii din 
sistemul privat, autoritățile și instituțiile 
publice centrale și locale, indiferent de 
modul de finanțare și subordonare, 
precum și regiile autonome, societățile 
naționale, companiile naționale și 
societățile la care capitalul social este 
deținut integral sau majoritar de stat ori 
de o unitate administrativ-teritorială, cu 
un număr mai mare de 50 de salariați, 
organizează programul de lucru astfel 
încât personalul să fie împărțit în grupe 
care să înceapă, respectiv să termine 
activitatea la o diferență de cel puțin o 
oră.” 
4. La articolul 38, după alineatul (12) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(13), cu următorul cuprins: 
”(13) În perioada noiembrie 2020-31 
decembrie 2020, prin excepție de la 
prevederile alin.(1), prin ordin al 
ministrului educației și cercetării, în 
baza hotărârii Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență și analizei 
situației epidemiologice la nivel 

3. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Nemodificat 

dispune, cu consimțământul 
angajatului, desfășurarea 
activității în regim de 
telemuncă sau muncă la 
domiciliu, modificarea locului 
de muncă ori a atribuțiilor 
acestuia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230223
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230223
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/230223
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/231426
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Nr. 
crt. 

TEXT 
 

TEXT SENAT AMENDAMENTE MOTIVARE 

național, 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. 

 

Art. II - La articolul 7 din Legea nr. 
81/2018 privind reglementarea 
activității de telemuncă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, litera a) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
”a) să asigure mijloacele aferente 
tehnologiei informației și comunicațiilor 
și/sau echipamentele de muncă sigure 
necesare prestării muncii, părțile putând 
conveni printr-un acord scris inclusiv să 
fie utilizate cele proprii ale 
telesalariatului, cu specificarea 
condițiilor de utilizare;”. 

 Nemodificat  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/199418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/199418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/199418
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