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LEAr

AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru sprijinirea 

parintilor si a operatorilor economici privati pe perioada 

starii de alerta si a suspendarii cursurilor

Analizand propunerea legislativa pentru sprijinirea parintilor 

si a operatorilor economici privati pe perioada starii de alerta si a 

suspendarii cursurilor, transmisa de Secretarul General al Camerei 

Deputatilor cu adresanr. PLX/323/3.06.2020 si inregistrata la Consiliul 

Legislativ cu nr.D599/04.06.2020,
CONSILIUL LEGISLATIV

A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i fionclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

sprijinirea pmntilor pe perioada starii de alerta si a suspendarii 

cursurilor prin redeschiderea unitatilor de invatamant prescolar 

particulare care sunt deja acreditate si autorizate pana la data de 11 

martie 2020, precum si a centrelor educationale si a cluburilor sportive, 
in vederea asigurarii de servicii educationale.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare, iar m aplicarea art.75 alin.(l) din Constitutia 

Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este SenatuL
Precizam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
2. Ca observatii generate in ceea ce priveste solatia propusa, 

semnalam faptul ca, in prezent, in spatiul public, se discuta necesitatea 

prelungirii starii de alerta dupa data de 15 iunie, concomitent cu 

instituirea unor noi masuri de relaxare care ar putea viza, printre altele, 
inclusiv redeschiderea after-school-urilor, a creselor si a gradinitelor 

private.
Totodata, semnalam ca, potrivit dispozitiilor art.38 alin.(l) din Legea 

nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, „pe durata starii de alerta activitatile didactice



ce impuii prezento fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si 
studentilor in unitatile si institutiile de invat^^t se pot suspenda, la 

propunerea CNSSU, prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si 
al ministrului s^atatii”.

Ca urmare, in temeiul acestei prevederi, a fost emis Ordinul comun al 
ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii nr. 4266/840/2020 

pentru punerea in aplicare a masurilor privind sistemul de invat^ant in 

contextul instituirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Prin art.l al acestui 
ordin, s-a dispus mentinerea m^urii „suspendaiii cursurilor din toate unitatile 

si institutiile de invatamant pana la fmalul anului scolar/universitar 2019- 

2020, pe durata starii de alerta, in conformitate cu prevederile art. 38 din 

Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19.” Precizto si faptul c^ la art.2 si 3 din 

acelasi ordin, sunt prevazute situatiile exceptate de la prevederile art.l.
Astfel, in situatia in care starea de alerta nu s-ar prelungi, mentinerea 

masurii suspendmi cursuiilor din toate unitatile si institutiile de invatamant 
pana la fmalul anului scolar/universitar 2019-2020 dispusa pe durata starii de 

alerta si-ar inceta aplicabilitatea.
Pe de alta parte, inclusiv in cadrul M^urilor pentru diminuarea 

impactului tipului de rise prev^te in Anexa nr.3 la Hotararea Guvemului 
nr.394/2020 privind declararea st^i de alerta si masurile care se aplica pe 

durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificmle si complet^ile ulterioare, la articolul 10 punctul 
1, se prevede ca:

„in conditiile art.5 alin.(3) lit.f) si art.38 din Legea nr.55/2020, se 

stabilesc urmatoarele masuri:
Se mentine masura suspendarii temporare a 

cursurilor/activitatilor din unitatile de nivel anteprescolar si din toate 

unitatile si institutiile de invatamant pana la fmalul anului 

scolar/universitar, in conditiile stabilite prin ordinul comun al 
ministrului educatiei si cercetarii si ministrului sanatatii, emis in 

temeiul art.38 si art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020”.
Pe cale de consecinta, avand in vedere cele mai sus mentionate, 

apreciem ca obiectivul vizat prin prezenta propunere legislative ar putea fi 
instituit la nivel de lege, doar daca se intervine asupra art.38 alin.(l) din 

Legea nr.55/2020. In caz contrar, solatia dorita de initiatori se poate 

materializa fie prin modificarea Ordinului comun nr. 4266/840/2020, fie prin 

adoptarea unui nou ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al 
ministrului sanatatii.
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3. Sub rezerva celor de mai sus, fonnulam urmatoarele observafii si
propuneri:

3.1. Ca observa^ie de ordin general asupra solu^iei preconizate in 

prezenta propunere, subliniem ca, potrivit art.6 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente 

§i posibile care sa conduct la o c^t mai mare stabilitate §i eficienta 

legislative.
De asemenea, solu^iile pe care le cuprinde noua reglementare 

trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare 

interesul social, politica legislativa a statului roman §i cerinfele 

corelarii cu ansamblul reglementarilor interne.
In concordance cu aceste deziderate, dispozitiile art. 31 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
impun ca instrumentul de motivare sa prezinte cerinjele care reclama 

interventia normative - cu referire speciala la insuficienjele ?i 
neconcordanfele reglementerilor m vigoare, principiile de baza §i 
fmalitatea reglementarii propuse, cu evidenlierea elementelor noi ?i a 

masurilor de implementare pe care le presupune aplicarea noului act 
normativ.

3.2. Referitor la Expunerea de motive, recomandam corelarea, 
pe fond, a acesteia cu partea dispozitiva a propunerii si punerea in 

concordanta terminologica cu Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare.
La primul paragraf, se face vorbire de sistemul public de 

invefamant, de§i propunerea face vorbire, in articolul sau, de unitatile 

de invatamant prescolar particulare acreditate §i autorizate. Totodata, 
ultima fraza trebuie modificata prin referire la starea actuala a starii de 

alerta, respectiv la posibilitatea prelungirii acesteia. Pentru rigoarea 

redactarii, se impune si corectarea sintagmei „ulterior date de 15 mai”, 
respectiv completarea acesteia cu anul aferent, i.e. 2020.

La al doilea paragraf, recomandam revederea sintagmei „elevii, 
in special copiii de v^rste mici”, prin raportare la terminologia uzitata 

in materie, asa cum este, de altfel, cazul la art.38 alin.(l) din Legea 

nr.55/2020, mai sus redat, in care se face distinctie intre anteprescolari, 
prescolari §i elevi.

La al treilea paragraf, se impune revederea sintagmei 
„mentinerea inchise a gradinitelor”, precum si reformularea coerenta a 
ultimei fraze.
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3.3. La titlu, av^d in vedere obiectul reglementarii, sugeram 

eliminarea sintagmei „si a operatorilor economici privati”.
Totodat^ este de analizat si e?q3resia a suspend^ii cursurilor”, in 

conditiile in care pe 13 iunie incepe vacanta scolara Mai mult, la ait27 din 

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in contextul educatiei anteprescolare, se face vorbire de activitati si 
nudecursuri.

Observatiile se aplica, in mod corespunzator, si partii dispozitive a
propuneru.

3.4. La partea dispozitiva, intrucat prezentul protect cuprinde un 

singur articol, in acord cu normele de tehnica legislativa, acesta se va defini 
prin sintagma „Articol unic”, si nu prin expresia „Art. 1”. Din punct de 

vedere al tehnicii legislative apreciem ca s-ar putea lua in considerare 

stmcturarea articolului unic in mai multe alineate.
De asemenea, pentru un spor de claritate, este de analizat daca nu se 

impun preciz^i suplimentare din care sa reiasa daca intentia initiatorilor 

vizeaza doar starea de alerta actual instituita sau orice alte stm de alerta care 

ar putea fi instituite ulterior.
Din punct de vedere al continutului, semnalSm c^ desi la paragraful al 

patrulea din Expunerea de motive se face referire la „gradini|ele, centrele 

educationale acreditate si autorizate pana la 11 martie 2020”, actualul art.l 
debuteaza cu o referire la „unitatile de invapnant prescolare particulare 

acreditate si autorizate pdna la data de 11.03.2020”, centrele educationale 

ie^ind, practic, de sub incidenta obligatiei de acreditare/autorizare p&ia la data 

de 11 martie 2020.
Pe de alta parte, in Expunerea de motive se face vorbire §i de „copiii 

mici”, respectiv de crese care nu se mai regasesc in formularea art. 1. Conform 

art.27 alin. (1) din Legea educatiei nafionale nr. 1/2011, cu modificMle §i 
completarile ulterioare: ,3ducatia antepre^colara se organizeaza in cre§e, 
gradinite si in centre de zi”.

De asemenea, conform art.28 alin.(l) din aceeasi lege, „Invatam^tul 

pre^colar se organizeaza in gradinite cu program normal, prelungit §i 
s^ttoanal”.

Astfel, este de analizat daca conform intentiei expiimate in Expunerea 

de motive, la actualul art. 1 nu ar trebui sa se faca referire si la unitatile de 

nivel anteprescolar, a§a cum este cazul, de altfel, si in actele normative la care 

am ^cut trimitere la pct3 supra.
De asemenea, in conditiile in care, in anii precedent!, unele 

gradinite de stat erau deschise si pe perioada vacantei de vara, vizarea, 
prin aceasta propunere, doar a „unitatilor de invafamant pre^colar
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particulare” ar putea avea un efect negativ asupra parintilor ai caror 

copii frecventau gradinitele de stat deschise pe perioada vacantei 
scolare.

Pentru corectitudinea redactarii, sintagma ,,11.03.2020” va fi 
redata sub forma „11 martie 2020”.

Totodata, pentru precizianomiei si claritatea exprimmi, sugeram 

reanalizarea si reformularea sintagmei „servicii educationaJe cu 

prioritate pentru copiii angajafilor din domeniile stabilite prin acte 

normative adoptate pe durata starii de alerta §i a suspendSrii 
cursurilor”.

Astfel, se impune precizarea actelor nonnative adoptate pe durata 

starii de alerta la care se face referire, cu atat mai mult cu cat^asa cum 

am aratat, in spatiul public se vehiculeaza prelungirea starii de alerta 

care poate fi insotita de adoptarea de noi acte normative.

n
PRE/SE

dr, Drago§

Bucure§ti
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 396/15 mai 2020

'-Lege privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
L. nr. 55/2020

M. Of. nr; 396/15 mai 2020 
Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru 
prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de Covid*19

promulgata prin D. nr. 261/20201
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 417/19 mai 2020
M.E.C.;M.S.

Ordin pentru punerea m aplicare a masurilor privind sistemul de invatamant in contextui instituirii 
starii de alerta pe teritoriul Romaniei

O. nr. 4266/840/2020
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