
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa pentru completarea art. 38 din 
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19

Secfiunea a 2-a
Motivul emiteriiprezentului act normativ

1 .Descriere 
a situatiei 
actuale

Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modficarile si 
cbmpletarile ulterioare, prevede la art. 38 alin. (1) faptul ca „pe durata 
starii de alerta, activitatile didactice ce impun prezenta fizica a 
anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant se 
pot suspenda, la propunerea consiliului de administratie a unitatii de 
invatamant preuniversitar, cu avizul inspectoratului scolar 
judetean/Inspectoratului §colar al Municipiului Bucuresti si al directiei 
de sanatate publica judetene/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, pe baza argumentelor legale privind starea 
de sanatate. ” lar la alin. (C) se stabileste ca „in perioada noiembrie
2020 - 31 decembrie 2020, prin exceplie de la prevederile alin. (1), prin 
ordin al ministrului educatiei §i cercetarii, in baza hotararii Comitetului 
National pentru Situatii de Urgenta §;i analizei situatiei epidemiologice 
la nivel national, se pot dispune suspendarea activitalilor cafe impun 
prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile 
de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line.”

Stiind ca anul scolar 2020-2021 este in desfasurare, activitatea 
didactica care impune prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor 
si elevilor in unitatile de invatamant urmand sa se reia la 11 ianuarie
2021 si ca termenul pentru asigurarea cadrului legal necesar este foarte 
scurt este necesara o noua reglementare care sa asigure o buna protejare 
a dreptului la sanatate corelat cu asigurarea dreptului la inv^^ra.

Caracterul urgent al prezentului act normativ 
de urgenta si starea de alerta se instituie numai in situa'^^^^^^^ 

cu aplicabilitate limitata, iar suspendarea activitatil^ d^^p^l

la
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predare, evaluare care presupun interactiunea fata in fata pot sa fie 
dispuse de autoritatile din domeniu, in conditiile unei limitari a 
interactiunii la clasa/cursuri este imperios necesar sa asiguram cadrul 
juridic adecvat si implicit securitatea raporturilor juridice in privinta 
asigurarii dreptului fundamental la invatatura, corelat cu asigurarea 
dreptului la sanatate.

Avaiid invedefe’f^tul^ardi 
(P) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 
au avut aplicabilitate pana la data de 31 decembrie 2020, iar activitatile 
didactice care impun prezenfa fizica a antepre§colarilor, pre§colarilor 
§i elevilor in unitafile de invafamant urmeaza sa se reia la 11 ianuarie 
2021 in conditiile in care pandemia de Covid -19 afecteaza inca 
sanatatatea populatiei, se impune adoptarea in regim de urgenta a 
cadrului legal care sa asigure desfasurarea procesului de invatamant, 
astfel incat cadrele didactice si elevii sa beneficieze de drepturile 
constitutionale la invatatura si sanatate in conditii de siguranta 
epidemiologica.

In situatia in care nu s-ar adopta prezenta ordonanta de urgenta, 
propunerile fiindamentate de Comitetul National pentru Situafii de 
Urgenfa in baza analizei situafiei epidemiologice la nivel national 
realizate de Ministerul Sanatatii, nu ar putea fi puse imediat in aplicare 
la nivelul sistemului de invatamant, avand implicatii directe asupra 
dreptului la sanatate si la invatatura a tuturor actorilor implicati in 
procesul didactic.

Totodata, neadoptarea a acestor masuri imediate §i a 
reglementarilor pentru implementarea lor poate genera 
disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a 
activitatilor din sistemul national de invatamant.

Intrucat educatia constitute prioritate nationals a Guvemului si in 
considerarea necesitatii instituirii, inclusiv la nivel legislativ, in 
contextul existentei unei situatii exceptionale care impiedica 
interactiunea fata in fata, a unor mecanisme care sa asigure, in mod 
adecvat §i cu prioritate, exercitarea dreptului fundamental la invatatura 
si avand in vedere obligatia constitutionala in sarcina autoritatilor 
statului de a lua masuri pentru asigurarea acestui drept.

Deoarece toate aspectele de mai sus vizeaza interesul elevilor si 
constitute o situatie extraordinary a caret reglementare nu poate fi 
amanata, se propune adoptarea de urgenta a proiectului propus.______
Proiectul de ordonanta de urgenta reglementeaza modificarea Legii nr. 
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 in sensul in care prin derogare de la 
dispozitiile art. 38 alin (1), in perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 
2021, in baza si sub rezerva analizei situafiei epidemiologie^T^^ii^l 
national realizata de Ministerul Sanatatii impreuna cu 
de Coordonare si Conducere a Interventiei, si in

in.

2.
Schimbari
preconizate
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Comitetului National pentm Situa^ii de Urgen^a, prin ordin al 
ministrului educa^iei, se poate dispune suspendarea activitatilor care 
impun prezen^a fizica a antepre§colarilor, pre§colarilor §i elevilor in 
unita^ile de inva^amant §i continuarea activitatilor didactice in sistem 
on-line.

3. Alte Nu este cazul
informatii

Secfiunea a 3~a
Impactul socio-economic alprezentului act normativ

Nu este cazul1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Nu este cazul

2^. Impactul asupra sarcinilor 
administrative.
a)Se va cuantifica impactul net al 
sarcinilor administrative, evidentiindu- 
se atat costurile administrative generate 
de noul act normativ sau de modificarea 
legislative, cat si de costurile 
administrative eliminate.

Simplificarea procedurilor 
administrative.

Nu este cazul

2^.Impactul asupra intreprinderilor 
mici si mijlocii.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire la 
aplicarea testului intreprinderilor mici 
si mijlocii, precum si avizul obtinut in 
conformitate cu dispozitiile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea infiintarii 
si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, de la Grupul pentm 
evaluarea impactului economic al 
actelor
intreprinderilor mici si mijlocii, anterior 
transmiterii actului spre avizare pe 
circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care il detin 
intreprinderile mici si mijlocii in cadml 
afectat de masura legislative, precum si 
impactul acesteia asupra activitetilor 
intreprinderilor mici si mijlocii din 
domeniul respectiv. ___

Nu este cazul

normative asupra

14;'

feci
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Prezentul act normativ propune masuri 
care vor conduce la asigurarea dreptului 
la educatie si sanatate pentru elevi si 
studenti.

3. Impactul social

Nu este cazul4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul5. Alte informalii

Secfmnea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atatpe termen scurt, 

pentru anul cUrent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)
- mii Lei -

Indicatori Urmatorii 4 aniAnul
curent

Media 
pe 5 ani

1 2 3 4 65 7
1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
impozit pe profit 
impozit pe venit
b) bugete locale 
impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat: 
contribu^ii de 
asigurari 

Modificari 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii
iii. asistenta sociala
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri §i servicii
d) bugetul asigurarilor
pentru somaj___

2. ale
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3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) buget de asigurari 
sociale de stat 
"dj^bugetul asigurarilor 
pentru somaj
4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa scaderea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate 
privind fimdamentarea 
modificarilor 
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor bugetare
7. Alte informatii

______________________ .___ ’

Secfiunea a 5-a
Efeciele prezentului act normativ asupra legislafiei in vigoare

a) Modificarea Legii nr.55/2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea si combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
396 din 15 mai 2020

1. Masuri normative necesare
pentru aplicarea prevederilor 
prezentului act normativ:

a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a prezentului act 
normativ;

b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozitii. 

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

IhCompatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislafia in domeniul 
achiziliilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare si completare a cadrului 
normativ in domeniul achizitiilor 
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operational/tehnic-sisteme electronice 
utilizate in desfasurarea procedurilor

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.
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de achizitie publica, unitati 
centralizate de achizitii publice, 
stmctura organizatorica interna a 
autoritatilor contractante.

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Conformitatea prezentului act 
normativ cu legisla|ia comunitara 
m cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Prezentul act normativ nu necesita masuri 
normative necesare aplicarii prezentului de 
act normativ.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Hotarari ale Curfii de Justifie a 
Uniunii Europene 

Nu au fost identificate acte/documente 
intemationale din care sa decurga 
angajamente.

5. Alte acte normative §;i/sau 
documente intemationale 
din care decurg angajamente
6. Alte informatii Nu e cazul

Secfiunea a 6-a
Consultarile efeciuate in vederea elabordriiprezentului act normativ

1. Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare $i alte organisme 
implicate

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect intrucat trateaza o situatie exceptionala.

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului 
m care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul 
prezentului act normativ

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care prezentul 
act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in 
conditiile Hotararii de Guvern nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

Au fost consultate autoritatile administratiei 
publice locale
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Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Consultarile desfa^urate in 
cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
cdnstituirea consiliilor 
interministeriale permanente
5. Informatii privind avizarea de 
catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare al 
Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil 
de Consiliul Legislativ prin avizul nr.4/2021.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfmnea a 7-a
Activitafi de informarepublicdprivind elaborarea §i implementarea prezentului act

normativ

1. Informarea societatii civile cu 
privire la necesitatea elaborarii 
prezentului act normativ
l.lnformarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
prezentului act normativ, precum 

efectele asupra sanatatii §i 
securitati
diversitatii biologice

Prezentul act normativ nu se refera la acest 
subiect

cetafenilor sau

3. Alte informatii Nu au fost identificate

Secfmnea a 8-a 
Mdsuri de implementare

1. Masuri de punere in aplicare a 
prezentului act normativ de catre 
autoritatile administrafiei publice 
centrale §i/ sau locale - inflintarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenlelor institutiilor existente
2. Alte informatii Nu au fost identificate
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele masuri pentru.prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe 
care il supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM ^MINISTRU

FLORIN-VAS
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