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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR

asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a 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

(L16/2021)

In conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, prin adresa nr. L16/2021, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunita^i §i validari, Comisia pentru mvai;amant, tineret §i sport, 
Comisia pentru aparare, ordine publica ^i siguranfa na^ionala, au fost sesizate de Biroul 
permanent al Senatului m vederea dezbaterii ji elaborarii raportului comun suplimentar 
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgenfa 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, initiat de 
Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.38 din Legea 
nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, cu modificarile §i completarile ulterioare, cu un nou alineat, alin. (1'^].



Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observafii propuneri.

Comisia pentru comunicafii tehnologia informafiei a transmis un aviz 
favorabil, fara amendamente.

Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala a transmis un aviz favorabil, 
fara amendamente.

Comisia pentru sanatate publica a transmis un aviz favorabil, fara amendamente.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minoritafi a
transmis un aviz negativ.

In data de 16 februarie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunitaj;! §i validari, membrii Comisiei pentru inva^amant, tineret §i sport §i membrii 
Comisiei pentru aparare, ordine publica ^i siguran^a nafionala au analizat initiativa 
legislative.

In cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care supuse votului, au fost 
admise si se regasesc in anexa la prezentul raport, parte integranta a acestuia. 
Competenfa de dezbatere si adoptare a acestora, in calitate de Camera decizionala, 
apartine Camerei Deputatilor.

In consecinta, membrii celor trei comisii au hotarat sa adopte, cu majoritate de 
voturi ale senatorilor prezenti, un raport comun suplimentar de admitere, cu 
amendamente admise.

Fafa de cele prezentate, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaj;i §i validari, 
Comisia pentru inva^amant, tineret §i sport §i Comisia pentru aparare, ordine publica 5i 
siguranfa nafionala supun Plenului Senatului spre dezbatere ^i adoptare, raportul 
comun suplimentar de admitere cu amendamente admise §i proiectul de lege.

Prin continutul sau normativ, initiativa legislative face parte din categoria legilor 
organice ji urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, cu respectarea 
prevederilor art.76 alin.(l) din Legea fundamentals.
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Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Constitu|ia Romaniei, 
republicata, si a dispozitiilor art. 92 alin. (7) pet. 2 din Regul^mentjui Senatului in 
vigoare, Senatul este prima Camera sesizata. /// //X

Pre$edinte,

Senator Laura-Iuliana Scantei \

Secretar,

Senator Laura-Mihaela Fulgeanu Moaj

Presedinte,

Senator Monica-Cristina Anisie

Secretar,

Senator Ambrozie-Irineu Darau

Presedinte,

Senator Nicoleta Pauliuc

Secretar,

Senator Gheorghita Mmdruta
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Anexa la raportui comun suplimentar 

XIX/6/ 16.02.2021Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita(i si validari

Comisia pentru inva^mant, tineret §i sport
Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranfa na^ionala

AMENDAMENTE ADMISE

la

Proiectul de Lege pentru 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

(L16/2021)

Proiect de lege pentru aprobarea 
OUG nr.2/2021

Nr. Amendamente admise MotivatieCrt.
Articol unic - Se aproba Ordonanfa 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, 
cu urmatoarele modificari si completari:

Amendament admis cu majoritate de 
voturi de cdtre membrii Comisiei juridice, 
de numiri, disciplina, imunitdpi pi validari, 
membrii Comisiei pentru invafamant, 
tineret pi sport pi membrii Comisiei 
pentru aparare, ordine publica pi 
siguranfa napionald

1. Articol unic - Se aproba Ordonanta 
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

Autor:
Senator PNL Laura-luliana Scantei, Senator 
PNL Nicoleta Pauline

Titlul ordonantei de urgenta se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

Amendament admis cu majoritate de 
voturi de cdtre membrii Comisiei juridice.

2. Ordonanta de Urgent 
Guvernului nr.2/2021

a
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„Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru 
modificarea si completarea Legii nr.55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-

de numiri, disciplind, imunitapi pi validdri, 
membrii Comisiei pentru mvdpdmdnt, 
tineret pi sport pi membrii Comisiei 
pentru apdrare, ordine publicd pi 
siguranpd napionald19"

Autor:
Senator PNL Laura-Iuliana Scantei, Senator 
PNL Nicoleta Pauline

Articolul unic se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„Legea nr.55/2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea §i combaterea efectelor 
pandemiei de COVlD-19 se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Amendament admis cu majoritate de 
voturi de cdtre membrii Comisiei juridice, 
de numiri, disciplind, imunitdpi pi validdri, 
membrii Comisiei pentru mvdpdmdnt, 
tineret pi sport pi membrii Comisiei 
pentru apdrare, ordine publicd pi 
siguranpd napionald

3.

Autor:
Senator PNL Laura-Iuliana Scantei, Senator 
PNL Nicoleta Pauline

Amendament admis cu majoritate de 
voturi de cdtre membrii Comisiei juridice, 
de numiri, disciplind, imunitdpi pi validdri, 
membrii Comisiei pentru mvdpdmdnt, 
tineret pi sport pi membrii Comisiei 
pentru apdrare, ordine publicd pi 
siguranpd napionald

1. Alineatul (6) al articolului 4 se modifica 
si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Prin excep^ie de la alin. [5), in cazul 
dovezilor inlocuitoare ale permiselor de 
conducere - cu drept de circulate, se mentine 
numai valabilitatea celor emise in temeiul art. 
Ill alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonan^a 
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 stari. Pentru aceeagi perioada se

4.

La data de 14.05.2020 a intrat in 
vigoare OUG nr. 70/2020 prin care s- 
a stabilit faptul ca in cazul dovezilor
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inlocuitoare ale permiselor de 
conducere - cu drept de circulatie se 
mentine numai valabilitatea celor 
emise in temeiul art.lll alin. [1] lit. 
b) sau alin. (4) din OUG nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile 
publice, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, pe toata 
perioada starii de urgenta, precum si 
pentru o perioada de 45 zile de la 
incetarea acestei stari. Pentru 
aceleasi perioade se mentine si 
valabilitatea prelungirii dreptului de 
circulatie dispusa de procurer sau de 
instanja de judecata potrivit art. Ill 
alin. (6) din OUG nr. 195/2002.

Ulterior, la data de 18.05.2020, a 
intrat in vigoare Legea nr. 55/2020, 
care a reglementat ca excepjie, prin

mentinerea 
valabilitatii dovezilor inlocuitoare ale 
permiselor de conducere cu drept de 
circulatie, pe toata perioada starii de 
alerta, precum si pentru o perioada 
de 10 zile de la incetarea acestei 
stari, eliberate inclusiv in temeiul art. 
Ill alin. (5) din OUG nr. 195/2002.

Dovezile inlocuitoare emise in 
temeiul art. Ill alin. [1) lit. b) sau 
alin. (4) din OUG nr. 195/2002 
vizeaza cauzele penale si sunt 
documente care necesita, conform 
legii speciale, o reinnoire periodica 
pana la solutionarea definitiva a 
cauzei penale, in virtutea prezumtiei

mentine si valabilitatea prelungirii dreptului 
de circulatie, dispusa de procurer sau de 
instanta de judecata potrivit art. Ill alin. (6) 
din Ordonanja de urgenta a Guvernului nr. 
195/2002, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.”

Autor:
Senator PNL Laura-Iuliana Scantei, Senator 
PNL Nicoleta Pauline

4 alin. (6),art.
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de nevinovafie a conducatorului de 
vehicul cercetat/judecat m cauza.

Spre deosebire de acestea, dovezile 
inlocuitoare emise in temeiul art. Ill
alin. C5) din OUG nr. 195/2002, sunt 
documente care vizeaza savarsirea 
unor contraventii si au termen de 
valabilitate determinat, care nu poate 
fi reinnoit, conform legii speciale. 
Termenul de valabilitate al acestora 
se suprapune cu termenul de 
depunere 
contraventionale. 
acestui termen,

plangerii 
La expirarea 
procesul-verbal 

devine titlu executoriu, producand 
efecte juridice inclusiv in ceea ce 
prive§te suspendarea exercitarii 
dreptului de a conduce autovehicule, 
stabilita

a

sanctiune 
contraventionala complementara.

Astfel, conform art. 120 alin. (1] din 
OUG nr. 195/2002, procesul-verbal 
neatacat in termen de 15 zile de la

ca

data comunicarii acestuia, precum §i, 
dupa caz, hotararea judecatoreasca 
prin care s-a solutionat plangerea 
constituie titluri executorii, fara vreo 
alta formalitate.
Prin urmare, in cazul acestor dovezi, 
legea nu prevede posibilitatea 
reinnoirii, exercitiul dreptului fiind 
cu caracter temporar.

Se impune precizarea ca prin Legea 
nr. 55/2020 nu s-a instituit o 
derogare de la prevederile art. 120
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alin. (1] din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 195/2002, acestea 
fiind aplicabile in continuare.

In conditiile in care este constatata 
savarsirea anumitor contravenlii, 
exercitiul dreptului de a conduce 
vehicule pe drumurile publice, 
prevazut de OUG nr. 195/2002, este 
restrictionat. Suspendarea exercitarii 
dreptului de a conduce, aplicata in 
aceste conditii, are caracter coercitiv, 
fiind menita sa previna savarsirea 
altor contraventii de aceeasi natura 
sau cu pericol social chiar §i mai 
ridicat.

Admiterea unei exonerari de la 
raspunderea contraven{:ionala (la 
care ar conduce o mentinere a 
exerci(:iului dreptului de a conduce 
pe toata perioada instituirii unei stari 
de alerta si inca o perioada dupa 
expirarea acesteia) este de natura a 
afecta siguranta rutiera.

In subsidiar, exceptia instituita la 
art. 4 alin. (6] face trimitere la 
prevederile alin. (1] al art. 4 din 
Legea nr. 55/2020, or, regula in 
materia valabilitatii documentelor 
este prevazuta la alin. (5) al aceluia§i 
articol si nicidecum la alin. (1).

2. Dupa alineatul (1^) al articolului 38 se 
introduce un nou alineat, alin.(l'^), cu 
urmatorul cuprins:
„(1‘^) in perioada 11 ianuarie 2021-8

Amendament de tehnica legislativa.5.
Devine pet 2 al articolului unic in noua 
structurd prin adoptarea
amendamentului de la pet 1. referitor la
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modificarea art 4 alin. (6).februarie 2021, prin exceptie de la 
prevederile alin. (1], in baza §1 sub rezerva 
analizei situatiei epidemiologice la nivel 
national realizate de Ministerul Sanatatii 
impreuna cu Centrul National de Coordonare 
si Conducere a Interventiei §i in baza hotararii 
Comitetului National pentru Situatii de 
Urgenfa, prin ordin al ministrului educatiei, se 
pot dispune suspendarea activitatilor care 
impun prezenta fizica a anteprescolarilor, 
prescolarilor si elevilor in unitafile de 
invafamant si continuarea activitafilor 
didactice in sistem on-line."

Amendament admis cu majoritate de 
voturi de cdtre membrii Comisiei juridice, 
de numiri, disciplind, imunitapi pi validari, 
membrii Comisiei pentru invdpdmdnt, 
tineret pi sport pi membrii Comisiei 
pentru aparare, ordine publica pi 
siguranpa napionala

3. Dupa articolul 62, se introduce un nou 
articol, articolul 62i, cu urmatorul cuprins:
„Art.62i - (1) Prevederile art. 61 si 62’se 
aplica in mod corespunzator centrelor de 
retinere si arestare preventiva din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne.
(2] Masurile prevazute la art. 61 alin. [1] se 
pot dispune prin dispozijie a inspectorului 
general al Inspectoratului General al Poli^iei 
Romane, iar informarea prevazuta la art. 61 
alin. (2) se comunica, in mod corespunzator, 
ministrului afacerilor interne.”

6.

In contextui in care executarea 
pedepselor si a masurilor preventive 
privative de libertate se realizeaza, 
potrivit cadrului normativ primar in 
materie reprezentat de Legea 
nr.254/2013 privind executarea 
pedepselor si a masurilor privative de

Autor:
Senator PNL Laura-luliana Scantei, Senator 
PNL Nicoleta Pauline
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libertate dispuse de organele judiciare 
in cursul procesului penal, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare, 

unitatile subordonate 
Administratiei Nationale 
Penitenciarelor, respectiv in centrele 
de retinere si arestare preventiva din 
subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, acest act normativ 
cuprinzand norme de trimitere catre 
domeniile aplicabile ambelor 
institutii sau reglementand m mod 
distinct modalitatea de executare a

m
a

anumitor prevederi, m functie de 
specificul §i durata masurilor, 
respectiv ale locatiilor de custodiere, 
se constata ca aplicabilitatea 
prevederilor Legii nr. 55/2020 nu 
poate fi extinsa centrelor de retinere 
§i arestare preventiva, m absenta 
unor dispozitii care sa stabileasca in 
mod clar acest aspect.

Necesitatea interventiiunei
normative in sensul reglementarii 
aplicabilitatii prevederilor art. 61 si 
62 §i persoanelor private de libertate 
in centrele de retinere si arestare 
preventiva ale Ministerului Afacerilor 
Interne deriva inclusiv din
necesitatea respectarii si garantarii 
principiului egalitatii de tratament 
juridic pentru situatii identice sau 
comparabile, statuat inclusiv in 
cuprinsul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020._________
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Astfel, prin completarea propusa se 
asigura respectarea principiului 
fundamental al egalitatii de 
tratament juridic, atat in cazul 
persoanelor private de libertate m 
unitatile Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor, cat §i a celor private 
de libertate m centrele de retinere §i 
arestare preventiva ale Ministerului 
Afacerilor Interne.
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