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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse,culte şi minorităţi 

Nr. XX.VI/492/02.09.2021 

AVIZ 
la 

LEGEA privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2021 pentru 
completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind uncle masuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi, prin adresa nr. 
L16/2021 din data de 28.06.2021, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu LEGEA 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea 
art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind uncle măsuri pentru prevenirea si combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României, iniţiată de Guvernul României. 

În şedinţa din 02.09.2021, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi 

minorităţi a analizat cererea de reexaminare şi Legea trimisă la promulgare şi a hotărât, cu 
maj oritate de voturi, să adopte un aviz favorabil cu amendamente cuprinse în anexa nr. 1 
la LEGEA privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2021 pentru 
completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind uncle masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Preşedinte, 

Senator MATE 

Secretar, 

'n-Bogdan Senator NEA GU Ion uţ 

~ 
Doamnei senator SCAN77ËI Laura-Iuliana, 
Pre edintele Comisiei '~ridice de numiri disci lină imunită i i validări ~ 1 ~ ~ p ~ ~ ~` 

eli,

Doamnei senator PA ULIUC Nicoleta, 
Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranjă na/ională 

Doamnei senator ANISIE Monica-Cristina, 
Preşedintele Comisiei pentru învă/ământ, tineret şi sport 
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi 

Anexa nr. 1 

L16/2021 

XXVI/492/2021 

Amendamente admise 

la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Reexaminare 

1. 3. După articolul 62, se 
introduce un nou articol, art. 621, 
cu următorul cuprins: 
621

(1) Prevederile art. 61 şi 62 se 
aplică în mod corespunzător 

centrelor de retinere si arestare 
preventivă din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne. 
(2) Măsurile prevăzute la art. 61 
alin. (1) se pot dispune prin 
dispoziţie a inspectorului general 
al Inspectoratului General al 
Poliţiei Române, iar informarea 
prevăzută la art. 61 aim . (2) se 
comunică, în mod corespunzător, 

ministrului afacerilor interne. 

Punctul 3— se elimină Amendament propus de domnul preşedinte Matei 
Constantin-Bogdan, însuşit şi adoptat de membrii 
Comisiei. 

Precizăm că art. 62 din Legea nr. 55/2020, la care face 
trimitere art. 621 nou-introdus prin legea supusă 

reexaminării, a fost abrogat la data de 2 mai 2021, prin 
dispoziţiile art. 17 lit. b) din Legea nr. 114/2021 privind 
uncle măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei 
de COVID-19. În acest context prin raportarea la o 
dispoziţie legislativă abrogată se creează o situaţie 
normativă confuză, destinatarii normei fund în dificultate 
atunci când trebuie să identifice norma juridică aplicabilă, 
ceea ce duce la o stare de insecuritate juridică. 
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Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei 
Nr. LXIX/179/02.09.2021

AVIZ
asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.2/2021 pentru 
completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19(L16/2021], 
ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României

Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei a fost sesizată prin adresa nr. 
L16/2021 din data de 28.06.2021, în vederea întocmirii avizului, cu Legea privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din-Legea 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României.

în şedinţa din data de 02.09.2021, membrii comisiei au analizat legea trimisă la 
promulgare şi cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României şi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, adoptarea unui aviz negativ asupra cererii de reexaminare formulată de 
Preşedintele României.

PREŞEDINTE
Senator,

Marius HUP^ELNICU

SECRETAR
Senator,

V^sîIîpăPDrţCÂ

Doamnei senator Laura-Iuliana SCÂNTEI - Preşedintele Comisiei Juridikd de numiri, 
disciplina, imunităţi şi validări.
Doamnei senator Nicoleta PAULIUC - Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională
Doamnei senator Monica Cristina ANISIE - Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, 
tineret şi sport



Is
PaHamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru Sanatate Nr. XXXII/305/28.07.2021

AVIZ

asupra

Legii 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 (L16/2021)
- ca urmare a cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romaniei -

In conformitate cu prevederile 153 alin.(2) din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
pentru sanatate a fost sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului prin adresa nr. L16/2021din 
22.06.2021, in vederea reexaminarii, cu Legea 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 , ca urmare a solicitarii 
Pre^edintelui Romaniei.

In sedinta din data de 28.07.2021, Comisia pentru sanatate a dezbatut si analizat legea 
trimisa !a promulgate precum si obiectiile Presedintelui Romaniei.

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotarat cu unanimitate de voturi, adoptarea 
unui aviz favorabil asupra cererii de reexaminare formulata de Presedintele Romaniei.

Presedinte,

Senator Prof.univ.dr. Adrian-Streinu Cercel

Doamnei senator Laura-Iuliana SCANTEl
Presedintele Comisiei juridice, de numiri, discipline, imunitalzli si validari

Doamnei senator Monica-Cristina ANISIE 
Presedintele Comisiei pentru inva^amant, tineret si sport

Doamnei senator Nicoleta PAULIUC
Presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranl^a nalzlionala
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PARLAMENTUL ROMAnIEI 

SENATUL

Comisia pentru munca, familie 
si protectie sociala

Nr. XXVII/142/21.07.2021

AVIZ

la
Legea privind aprobarea Ordonanfei 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, ca urmare a cererii de reexaminare formulate de
Presedintele Romaniei 

(L16/2021)

Comisia pentru munca, familie si protectie sociala, prin adresa
L16/2021, a fost sesizata, m vederea mtocmirii avizului, cu Legea privind
aprobarea Ordonanfei de urgenpa 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, ca urmare a
cererii de reexaminare formulate de Presedintele Romaniei.*

in §edinl:a din 21 iulie a.c., Comisia pentru munca, familie si protectie 

sociala a dezbatut legea in forma trimisa la promulgare §i a hotarat, cu 

majoritatea voturilor senatorilor, sa adopte aviz favorabil asupra Legii 
privind aprobarea Ordonanfei de urgenpa 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 mentiunea ca 

la intocmirea raportului sa se tina cont de observatiile regasite in
Cererea de reexaminare a Presedintelui Romaniei cu privire la



eliminarea art. 3 al articolului unic al legii supuse reexaminarii.
respectiv art.62^.

PRE5EDINTE,

Senator Stefan PALARIE“

SECRETAR,

Senator Sorin VLASIN

Doamnei senator Laura-Iuliana SCAnTEI
Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari

Doamnei senator Monica-Cristina ANISIE 
Presedintele Comisiei pentru inva^amant, tineret §i sport

Doamnei senator Nicoleta PAULIUC
Presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica §i siguranj:a nal:ionala
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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENATUL

Nr. XXVII/142/21.07.2021Comisia pentru munca, famille 
si protectie sociala

AVIZ

la
Legea privind aprobarea Ordonanfei de urgent a Guvernului 

nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind 
uneie masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, ca urmare a cererii de reexaminare formulate de 
Presedintele Romaniei 

(L16/2021)

Comisia pentru munea, familie si protectie sociala, prin adresa 

L16/2021, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu Legea privind 

aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.2/2021 pentru 

completarea art38 din Legea nr.55/2020 privind uneie masuri pentru 

prevenirea ^i combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19, ca urmare a 

cererii de reexaminare formulate de Presedintele Romaniei.
In §edin^a din 21 iulie a.c., Comisia pentru munca, familie si protectie 

sociala a dezbatut legea in forma trimisa la promulgare §i a hotarat, cu 

majoritatea voturilor senatorilor, sa adopte aviz favorabil asupra Legii 

privind aprobarea Ordonanfei de urgenpa a Guvernului nr.2/2021 pentru 

completarea art38 din Legea nr.55/2020 privind uneie masuri pentru 

prevenirea ^i combaterea efectelor pandemiei de COVlD-19, cu mentiunea ca 

la intocmirea raportiilui sa se tina cont de observa^iile regasite In 

Cererea de reexaminare a Presedintelui Romaniei cu privire la



eiiminarea art. 3 al articolului tinic al legii supiise reexaminarii.
respectiv art.62^.

SECRETAR,PRE^EDINTE, 

Senator Stefan PALARIE Senator Sorin VLASIN

C.‘

Doamnei senator iaura-Iuliana SCANTEl
Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunita|:i §1 validari

Doamnei senator Monica-Cristina ANISIE 
Presedintele Comisiei pentru mva|amant, tineret §i sport

Doamnei senator Nkoieta PAULlUC
Presedintele Comisiei pentru aparare, ordine publica §i siguranfa napionala
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