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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii 

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

efectelor pandemiei de COVID-19

Analizand propunerea legislativa pentru completarea Legii 

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

efectelor pandemiei de COVID-19 (B 153/20.04.2021), transmisa de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV2321/27.04.2021 si 
inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D316/27.04.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observalii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare 

introducerea unui nou articol, respectiv art. 2L, in Legea nr. 55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID - 19, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit normei propuse, cei care se vaccineaza impotriva 

Covid-19 ar urma sa beneficieze, la cerere, in ziua vaccinarii, de o zi 

libera platita sau de o zi scutire Ifecventa, dupa caz. De acelasi drepturi 

ar urma sa beneficieze si unul dintre parinti pentru copii cu varsta de 

pana la 14 ani sau pana la 26 de ani, in cazul copilului cu dizabilitati, 
care se vaccineaza.

Prin continutul sau, propunerea legislativa se incadreaza in 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) 

lit.p) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea prevederilor 

art. 75 alin. (1) din Legea fimdamentala, prima Camera sesizata este 

Senatul.



2. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronun^a asupra oportunitatii solu|iilor legislative 

preconizate.
3. Referitor la Expunerea de motive, semnalam ca aceasta nu 

respecta structura prevazuta la art.31 din Legea nr.24/2000, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, neflind prezentate principiile 

de baza, cu evidentierea elementelor noi, impactul socioeconomic, 
impactul fmanciar asupra bugetului general consolidat si nici informatii 

cu privire la consultarile derulate.
4. La partea dispozitiva a articolului unic, pentru rigoarea 

redactarii, sintagma „articolul 2L” se va scrie sub forma „art. 2L”.
5. La textul preconizat pentru art.21^ alin.(l) lit.a), semnalam ca 

termenul „angajati” nu beneficiaza de acceptiune normativa, fiind 

probabil vizate persoanele care se afla in executarea unui act juridic 

bilateral in temeiul caruia se naste un raport juridic de munca lato sensu. 
Pentru evitarea interpretarilor eronate si a aplicarii unui tratament 

discriminatoriu, este necesara prevederea cu claritate, in mod expres, a 

categoriilor de persoane vizate prin folosirea termenului amintit.
Precizam ca, in masura in care textul analizat - referitor la 

acordarea unei zile libere platite - ar fi fost inclus in Codul muncii si ar 

fi privit pe salariati, acesta ar fi fost aplicabil tuturor persoanelor 

aflate in desfasurarea unui raport juridic de munca, deoarece, 
potrivit art. 1 din Codul muncii, „prezentul cod reglementeaza domeniul 

raporturilor de munca” si „se aplica si raporturilor de munca 

reglementate prin legi speciale, numai in masura in care acestea nu 

contin dispozitii specifice derogatorii”, iar potrivit art.278 alin.(2) 

„Prevederile prezentului cod se aplica cu titlu de drept comun si acelor 

raporturi juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de 

munca, in masura in care reglementarile speciale nu sunt complete si 

aplicarea lor nu este incompatibila cu specificul raporturilor de munca 

respective”.
Semnalam ca, in legislatia interna sunt reglementate mai multe 

relatii sociale care pot fi incadrate in sfera larga a raporturilor juridice 

de munca, in principal, pe baza relatiei de subordonare fata de un 

angajator (existand si exceptii), dintre care le amintim pe cele ale:
a) salariatilor - raportul de munca se naste pe baza contractul 

individual de munca, reglementat de Codul muncii;
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b) personalului contractual din autoritatile si institutiile publice - 

raportul de munca se naste pe baza contractului individual de munca 

sau al contractului de management, dupa caz;
c) functionarilor publici - raportul juridic de munca (raport de 

serviciu, in acest caz) se naste pe baza unui act administrativ. Sunt 

inclusi aici toti functionary publici - cei carora li se aplica prevederile 

Codului administrativ, dar si cei vizati de legislate speciala aplicabila 

diferitelor categorii de functionari publici exceptati de la aplicarea unor 

prevederi ale Codului administrativ, in baza unor statute speciale;
d) magistra^ilor (judecatori §i procurori) care i§i desfa§oara 

activitatea in temeiul art. 126 si urm din Constitutie §i al Legii 

nr.303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) membrilor cooperatori care se afla in raporturi juridice de 

munca - in temeiul Legii nr. 1/2005 privind organizarea §i functionarea 

coopera^iei, republicata, cu modificarile ulterioare - cu societatea 

cooperativa;
f) zilierilor - raportul de munca se naste pe baza acordului de 

vointa al partilor (zilier si beneficiar), in temeiul Legii nr.52/2011 

privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de 

zilieri, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) ucenicilor - raportul de munca se naste pe baza unui contract de 

ucenicie, prevazut de art.208-210 din Codul muncii si in Legea 

nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
h) intemilor - raportul de munca se naste pe baza unui contract de 

internship, incheiat in temeiul Legii nr. 176/2018 privind internshipul, 
cu completarile ulterioare;

i) salariatilor temporari pusi la dispozitia utilizatorilor de agentii 

de munca temporara - raportul de munca se naste pe baza unui contract 

de punere la dispozitie, incheiat de catre utilizator cu agentul de munca 

temporara in temeiul art. 88- 102 din Codul muncii.
6. La textul preconizat pentru art.21^ alin.(l) lit.b), (care este 

marcat in proiect drept a doua lit.a)) pentru o corecta exprimare, 
expresia „o zi scutire de frecventa” se va inlocui prin expresia „o zi in 

care sunt scutite de frecventa”.
in ceea ce priveste ipoteza scutirii de frecventa a militarilor.

semnalam:
a) imprecizia termenului „militar”, dat fiind ca nu se prevede in 

mod expres ca norma priveste cadrele militare, in sensul stabilit de
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Legea nr.80/1995 si/sau persoanele care indeplinesc serviciul militar in 

temeiul prevederilor Legii nr.446/2006, fiind necesara includerea unei 

trimiteri la actele normative referitoare la persoanele vizate prin 

termenul mentionat;
b) folosirea improprie a termenului „frecventa” in contextul 

referirii la activitatea „militarilor”, pentru ipoteza cadrelor militare si a 

persoanelor prevazute la art.3 din Legea nr.446/2006, termenul corect 

fiind „permisie”.
Prin urmare, ipoteza analizata mai sus ar trebui sa faca obiectul 

unei litere distincte, unde sa fie prevazuta acordarea unei permisii de o
zi.

7. La textul preconizat pentru art.21^ alin.(2), este necesara 

reconsiderarea sintagmei imprecise „institutia de profil la care a fost 

efectuata vaccinarea”, dat fiind ca, potrivit Hotararii Guvemului 

nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva 

COVID-19 in Romania, campania de vaccinare se deruleaza prin 

unitati sanitare/reteaua de centre de vaccinare/echipe mobile de 

vaccinare/cabinete de medicina de familie/centre de vaccinare drive-
through.

Observatia este valabila si pentru alin.(4) teza I.
8. La textul preconizat pentru art.21^ alin.(3), este necesara 

reconsiderarea terminologiei si completarea normei, pentru urmatoarele 

ratiuni:
a) nu doar copilul de pana la 14 ani trebuie sa fie insotit de parinte 

in ziua vaccinarii, cand copilul isi va exprima consimtamantul informat, 
ci si minorii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani, deoarece potrivit 

art.661 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu 

modificarile si completarile ulterioare, „Varsta legala pentru 

exprimarea consimtamantului informat este de 18 ani. Minorii isi pot 

exprima consimtamantul in absenta parintilor sau reprezentantului 

legal, in urmatoarele cazuri:a) situatii de urgenta, cand parintii sau 

reprezentantul legal nu pot fi contactati, iar minorul are discemamantul 

necesar pentru a intelege situatia medicala in care se afla; b) situatii 

medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale 

si reproduetive, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 

ani”;
b) avand in vedere faptul ca minorul poate fi lipsit, temporar sau 

permanent, de ocrotirea parinteasca, iar in cazul persoanei cu handicap, 
parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, exercita drepturile si
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indeplinesc obligatiile fata de aceasta, pentru acoperirea tuturor 

ipotezelor ce se pot ivi in activitatea de aplicare a normei, este necesara 

inlocuirea expresiei „unul dintre parinti” prin sintagma „unul dintre 

parinti sau reprezentantul legal al copilului/persoanei cu handicap”;
c) termenul „copir este definit la art.4 lit.a) din Legea 

nr.272/2004 privind protecfia §i promovarea drepturilor copilului ca 

„persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nici nu a dobandit 

capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii”.
De aceea, precum si pentru respectarea terminologiei Legii 

nr.448/2006 privind protec^ia §i promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, in partea finala a textului propus pentru alin.(3), expresia 

„copilul cu dizabilitati” se va inlocui prin expresia „persoana cu 

handicap”.
9. Avand in vedere prevederile art.70 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si 
tinand cont ca asupra Legii nr.5 5/2020 s-au adus mai multe interventii 

legislative, recomandam ca prezentul proiect sa prevada republicarea 

actului normativ de baza, in cuprinsul unui articol distinct, art. II, in 

urmatoarea formulare:
„Art.II. - Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-I9, publicata 

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

modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin 

prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 

I, dandu-se textelor o noua numerotare”.
In aceasta situatie, actualul articol unic va deveni art.I.
Mentionam ca republicarea Legii nr. 55/2020 se poate realiza doar 

dupa ce ordonan^ele de urgen^a modificatoare ale actului normativ de 

baza sunt fie aprobate fie respinse de Parlament prin lege. Din fisa de 

evidenta a Legii nr. 55/2020 rezulta ca, in prezent, trei ordonante de 

urgenta prin care s-au adus interventii legislative asupra acestei legi nu 

au fost inca aprobate sau respinse de Parlament.

Nr.
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mmEVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 1171/3 dec. 2020H.G. nr. 1031/2020

Hotarare privind aprobarea Strategiei de vaccinare fmpotriva COVID-19 In Romania

1 modificari prin H.G. nr. 1091/2020 M. Of. nr. 1251/17 dec. 2020
Hotarare pentru modificarea art. 2 din Hotararea Guvernului 
nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare 
impotriva COVID-19 Tn Romania

modified art. 2

2 imodificari prin H.G. nr. 12/2021 M. Of. nr. 69/21 ian. 2021
Hotarare pentru modificarea §i compietarea Hotararii 
Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de 
vaccinare Tmpotriva COVID-19 In Romania

modified art. 2 alin. (3); 
introduee alin. (6) la art. 2, art. 2_1 fi 2_2; 
modified fi eompleteazd anexa
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 396/15 mai 2020

Lege privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
L. nr. 55/2020

1 promulgata prin D. nr. 261/2020 M. Of. nr. 396/15 mai 2020
Decret pentru promulgarea Legii privind unele masuri pentru 
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de Covid-19

2 admisa exceptie D.C.C. nr. 457/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 578/1 iul. 2020
Decizia nr. 457 din 25 iunie 2020 referitoare la excepfia de 
neconstitutionalitate a dispozijiilor art. 4 alin. (3) 5! (4), precum priveste trimiterile la art 65 lit s), s) si t) si 
?i ale art. 65 lit. s) ?! ?), ale art. 66 lit. a), b) §i c) Tn ceea ce 
prive?te trimiterile la art. 65 lit. s), 5) §i t) §i ale art. 67 alin. (2) 
lit. b) tn ceea ce prive§te trimiterile la art. 65 lit. s), ?) §i t) din 
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

art 4 alin. (3) fi (4), precum $i art. 65 lit. s) 
fi ?), art 66 lit a), b) fi c) in ceea ce

art. 67 alin. (2) lit b) in ceea ce priveste 
trimiterile la art 65 lit s), §) §i t)

3 'modificari prin L. nr. 103/2020 :M. Of. nr. 583/2 iul. 2020 modifica art 27 alin. (3)
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenja a Guvemului 
nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna funcfionare 
a sistemului de invatamant

;modificari prin L. nr. 203/2020 :M. Of. nr. 850/16 sep. 2020
Lege pentru modificarea |i completarea Legii nr. 55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea ji combaterea efectelor ^8 1 
pandemiei de COVID-19 “

modified art. 38 alin. (1);
introduce alin. (1_1) fi (1_2) la art. 38 fi

5 modificari prin O.U.G. nr. 186/2020 M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020
Ordonanta de urgenfa privind instituirea unor masuri urgente 
pentru asigurarea necesarului de medici pe durata riscului 
epidemiologie generat de pandemia de COVID-19 §i pentru 
modificarea art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri 
pentru prevenirea ?! combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19

modified art. 11

6 modificari prin O.U.G. nr. 192/2020 iM. Of. nr. 1042/6 nov. 2020
Ordonanfa de urgenfa de urgenfa pentru modificarea ?! 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea ji combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
precum ?i pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 
81/2018 privind reglementarea activitStii de telemunca

modified art. 13 lit. a), art 17 fi art. 21; 
introduce alin. (1_3) la art. 38

7 completat prin O.U.G. nr. 2/2021 M. Of. nr. 16/7 ian. 2021
Ordonanfa de urgenfa pentru completarea art. 38 din Legea 
nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

introduce alin. (1_4) la art 38
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