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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind 

unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului 

m*. 1. din 6 ianuarie 2021 pentru completarea art. 38 din Legea 

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

efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 16 din 7 ianuarie 2021, cu urmatoarele modificari 

si completari:

1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii 

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

efectelor pandemiei de COVID-19”

2. Articolul unic se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Articol unic. - Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza:
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1. La articolul 4, alineatul (6) se modified si va avea 

urmdtorul cuprins:
«(6) Prin exceptie de la alin. (5), in cazul dovezilor inlocuitoare 

ale permiselor de conducere - cu drept de circulatie, se mentine numai 

valabilitatea celor emise in temeiul art. Ill alin. 
lit. b) sau alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pe toata perioada starii de alerta, precum si 
pentru o perioada de 10 zile de la incetarea acestei sta^ri. Pentru aceeasi 

perioada se mentine si valabilitatea prelungirii dreptului de circulatie, 
dispusa de procurer sau de instanta de judecata potrivit art. 111 alin. (6) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare.»

(1)

2. La articolul 38, dupd alineatul (If se introduce un nou 

alineat, alin. (If cu urmdtorul cuprins:
«(1'^) in perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, prin 

exceptie de la prevederile alin. (1), in baza si sub rezerva analizei 

situatiei epidemiologice la nivel national realizate de Ministerul 

Sanatatii impreuna cu Centrul National de Coordonare si Conducere a 

Interventiei si in baza hotararii Comitetului National pentru Situatii de 

Urgenta, prin ordin al ministrului educatiei, se pot dispune suspendarea 

activitatilor care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor 

si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice 

in sistem on-line.»

3. Dupd articolul 62, se introduce un nou articol, art. 62\ cu 

urmdtorul cuprins:
«Art. 62 f - (1) Prevederile art. 61 si 62 se aplica in mod 

corespunzator centrelor de retinere si arestare preventive din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Masurile prevazute la art. 61 alin. (1) se pot dispune prin 

dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei 

Romane, iar informarea prevazuta la art. 61 alin. (2) se comunica, in 

mod corespunzator, ministrului afacerilor interne.»”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 26 mai 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (1) din Constitutia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

LAURENTIU-DAN LEOREANU


