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Comisia pentru inva^amant, 
5tiin^a, tineret §i sport Nr. XXVin/189/02.09.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invajiamant, ^tiin^a, 
tineret §i sport, prin adresa nr. L543/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra 

Proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, initiator: Guvernul Romaniei.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si 

completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare, in 

sensul reglementarii posibilitatii ca, pe durata starii de alerta, activitatile 

didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si 
studentilor, sa fie suspendate la propunerea organelor de conducere a fiecarei 
unitati de invatamant, cu avizul, dupa caz, al Inspectoratului Scolar 

Judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei de 

Sanatate Publica Judeteana/Directiei de Sanatate Publica a Municipiului 
Bucuresti, si cu aprobarea prin hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii 
de Urgenta/Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a avizat favorabil cu 

observafii §1 propuneri.
Consiliul Economic ^i Social a avizat favorabil proiectul de lege.
Comisia pentru sanatate a transmis aviz favorabil.
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in cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse 

votului, au fost adoptate se regasesc in Anexa nr. 1 ce face parte integranta 

din prezentul raport. Amendamentul respins este cuprins in Anexa nr. 2.
in §edinfa din 2 septembrie 2020 membrii Comisiei pentru 

invafamant, §tiinfa, tineret §i sport au analizat proiectul de lege si au hotarat, 
cu unanimitate de voturi, sa adopte raport de admitere cu amendamente 

admise.
Comisia pentru invafamant, §tiinfa, tineret §i sport supune spre 

dezbatere §i adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu 

amendamente admise ^i un amendament respins si proiectul de lege.
in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(l) din Constitute.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, §i art.92 

alin.[7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 

ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

J^ril^dinte, 

Sen0Q^di4^i!i-M|arian Pop

Seldi/fetar,

Senator Liliana Sbirnea
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