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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru completarea art4 din Legea 

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

efectelor pandemiei de COVID-19

Analizand propunerea legislativa pentru completarea art.4 din 

Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b 137/13.04.2021), 
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV2187 

din 20.04.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 
nr.D293/20.04.202l’

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul ait2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(3) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare 

introducerea in cuprinsul art.4 din Legea nr.55/2020 privind unele 

masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID - 19, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui alineat 

prin care sa se prevada ca masurile care vizeaza restrangerea unor 

drepturi sau a unor libertati fundamentale pot fi dispuse doar pentru o 

perioada maxima de 90 de zile de la instituirea starii de alerta.
Prin con|inutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice, intrucat reglementarea unora dintre 

drepturile si libertatile fundamentale care pot fi restranse pe perioada 

starii de alerta - cum ar fi cele in legatura cu regimul general privind 

raporturile de munca, la care se refera art.73 alin.(3) lit.p) din 

Constitutia Romaniei, republicata - sunt de natura legii organice. in 

aplicarea dispozifiilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima 

Camera sesizata este Senatul.



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

nu se poate pronun^a asupra oportunita|ii solu|iilor legislative 

preconizate.
3. Referitor la solutiile propuse, mentionam ca art.53 din 

Constitutia Romaniei, republicata, intitulat „Restrangerea exerci|iului 

unor drepturi sau al unor libertati” prevede ca:
„(1) Exerci|iul unor drepturi sau al unor libertafi poate fi restrans 

numai prin lege §i numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea 

securita|ii nafionale, a ordinii, a sanata|ii ori a morale! publice, a 

drepturilor §i a liberta|ilor cetafenilor; desfa§urarea instruc|iei penale; 

prevenirea consecin^elor unei calamita|i naturale, ale unui dezastru ori 

ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o 

societate democratica. Masura trebuie sa fie proporfionala cu situafia 

care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu §i fara a 

aduce atingere existenfei dreptului sau a libertafii”.
in jurisprudenta sa, in situatii similare, cand prin lege au fost 

restranse anumite drepturi si libertati flmdamentale, Curtea 

Constitutionala a precizat ca „atdt Constitutia Romaniei, in art. S3, cat 

§i documentele internationale in materia drepturilor omului, de 

exemplu Conventia Europeand a Drepturilor Omului, Pactul 

international relativ la drepturile civile §i politice, admit posibilitatea 

diminuarii rezonabile a gradului de protectie oferita unor drepturi 

fundamentale, in anumite momente sau situatii, cu respectarea unor 

condifU, cdtd vreme prin aceasta nu este atinsa chiar substanta 
drepturilor'' - Decizia nr. 1414/2009. in aceeasi Decizie, Curtea 

Constitutionala a mentionat ca „se impune subliniat insd faptul ca de 

esenta legitimitafU constitutionale a restrdngerii exercitiului unui 

drept sau al unei libertafi este caracterul exceptional §i temporar al 

acesteia. Intr-o societate democratica, regula este cea a exercitdrii 

neingrddite a drepturilor §i libertdtilor fundamentale, restrangerea 

fiind prevdzutd ca exceptie, dacd nu existd o altd solufe pentru a 

salvgarda valori ale statului care suntpuse in pericor.
Cu toate acestea, Curtea Constitutionala nu a prevazut o anumita 

perioada de timp in care drepturile sau libertatile fundamentale pot fi 
restranse in anumite situatii. Astfel, stabilirea unei perioade in care sa 

se poata restrange anumite drepturi sau libertati fundamentale a ramas 

la latitudinea legiuitorului, care poate aprecia de la caz la caz, daca este 

necesar sa se prevada o perioada de timp si cat de mare este aceasta.
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4. In ceea ce priveste solutia propusa prin proiect, de limitare, 
pentru o perioada de 90 de zile de la instituirea starii de alerta declarate 

in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, 
a masurilor care vizeaza restrangerea unor drepturi sau a unor libertati 

fundamentale, precizam urmatoarele:
4.1. Nonna propusa prin proiect este susceptibila de critici de 

neconstitutionalitate, sub aspectul nerespectarii dispozitiilor art. 15 

alin.(2) din Legea fundamentala, care consacra principiul 

neretroactivitatii legii.
Astfel, potrivit dispozitiei propuse, respectivele masuri se pot 

dispune „pentru o perioada maxima de timp de 90 de zile de la 

instituirea starii de alerta”.
Precizam insa ca starea de alerta a fost instituita, incepand cu 

data de 18 mai 2020, prin Hotararea Guvernului nr.394/2020 §i a fost 

prelungita, succesiv, cu cate 30 de zile, prin Hotararea Guvernului 

nr.476/2020, cu modificarile §i completarile ulterioare, prin Hotararea 

Guvernului nr.553/2020, cu modificarile §i completarile ulterioare, prin 

Hotararea Guvernului nr.668/2020, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.782/2020, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.856/2020, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, prin Hotararea Guvernului 

nr.967/2020, cu modificarile §i completarile ulterioare, prin Hotararea 

Guvernului nr. 1065/2020, prin Hotararea Guvernului nr.3/2021, 
Hotararea Guvernului nr.35/2021, prin Hotararea Guvernului 

nr.293/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin 

Hotararea Guvernului m.432/2021.
Prin urmare, termenul de 90 de zile de la instituirea starii de alerta, 

prevazut de norma propusa prin proiect, se calculeaza de la data de 18 

mai 2020 si este in prezent, in mod evident, depasit. In aceasta situatie, 
adoptarea reglementarii propuse ar avea un efect retroactiv, constand in 

lipsirea de temei legal a unora dintre masurile aplicate dupa expirarea 

respectivului termen, solutie legislativa care nu poate fi acceptata.
4.2. in ceea ce priveste afirmatia din cuprinsul Expunerii de 

motive potrivit careia „in lipsa unui termen-limita legal cert, Legea 

m.55/2020 da posibilitatea extinderii sine die a starii de alerta, avand 

drept consecinta restrangerea exercitiului drepturilor si al libertatilor 

fundamentale, care pot dobandi, astfel, un caracter permanenf’, 
mentionam ca natura temporara a masurilor restrictive prevazute de 

Legea nr.55/2020 rezulta din chiar obiectul de reglementare al acestui
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act normativ, respectiv instituirea unor masuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Cu alte cuvinte, Legea 

nr.55/2020 este ea insasi o lege temporara, ale carei prevederi urmeaza 

sa se aplice exelusiv pe perioada acestei pandemii.
Din acest punct de vedere, la o prima analiza se poate eonsidera 

ca sunt indeplinite exigentele eonstitutionale prevazute de art.53, 
referitoare la caracteml temporar al restrangerii exercitiului unor 

drepturi.
In plus, legiuitorul a prevazut in cuprinsul Legii nr.55/2020 

conditii exprese referitoare la posibilitatea restrangerii exereitiului unor 

drepturi pe perioada pandemiei de COVID-19, stabilind ca aceasta se 

poate dispune numai pe durata starii de alerta, care se poate declara 

numai atunci cand sunt indeplinite conditiile prevazute de lege In acest 

sens, in cuprinsul art.3 alin.(l) s-a stabilit ca starea de alerta se declara 

la nivel local, judetean sau national, atunci cand analiza factorilor de 

rise prevazuti la art.3 alin.(4) indica necesitatea amplificarii raspunsului 

la o situatie de urgenta, pentru o perioada limitata de timp, care nu poate 

fi mai mare de 30 de zile. Totodata, au fost reglementate atat eonditiile 

privind prelungirea starii de alerta pentru o perioada de timp 

suplimentara, eare nu poate fi mai mare de 30 de zile (art.3 alin.(2)), 
precum si conditiile in care starea de alerta inceteaza inainte de 

implinirea termenului pentru care a fost declarata ori prelungita (art.3 

alin.(3)).
Din reglementarea instituita prin Legea nr.55/2020 rezulta, o data 

in plus, caracterul temporar al masurilor eare pot fi luate pe durata stmi 

de alerta deelarate in vederea prevenirii si eombaterii efectelor 

pandemiei de COVID-19.
Mentionam ea, in forma sa initiala, Legea nr.55/2020 prevedea si 

un mecanism de control al Parlamentului asupra deciziei Guvemului de 

instituire a starii de alerta, solutie legislativa eare a fost insa deelarata 

neconstitutionala prin Decizia Curtii Constitutionale nr.457/2020, 
avand in vedere regimul juridic al hotararilor Guvemului si raporturile 

dintre Parlament si Guvem in aeeasta privinta.
Asa cum a subliniat Curtea Constitutionala in Decizia 

sus-mentionata, „m situatia in care Parlamentul eonsidera ca Guvernul 

a adoptat o hotdrdre inoportund sau nelegald, are la dispozitie 

instrumente cons aerate constitutional, respectiv informarea (art. Ill), 

intrebdrile, interpeldrile, motiunile simple si de cenzurd (art. 112 si art. 
113), care reprezintd, practic, ludri de pozitie ale Parlamentului cu
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privire la activitatea Guvernului, in exercitarea controlului politic 

asupra acestuia'\
Pe de alta parte, Curtea a subliniat ca, „m lipsa unui regim 

constitutional derogator pentru hotdrdrile Guvernului prin care se 

instituie starea de alertd, nu se poate conferi, prin acte 

infraconstitutionale, un aseinenea regim cu caracter de exceptie. Ca 

urmare, hotdrdrea Guvernului prin care se instituie starea de alertd 

poate fi doar un act administrativ normativ, deci un act de reglementare 

secundard care pune in executare un act de reglementare primard In 

acest sens, a precizat ca Jn ceea ce priveste hotdrdrile Guvernului, 
tocmai in considerarea naturii lor juridice, legiuitorul constituent a 

prevdzut competenta de control a instantelor de judecatd'‘\
Prin unnare, potrivit reglementarii in vigoare, decizia Guvernului 

de a institui sau de a prelungi starea de alerta este supusa atat controlului 

Parlamentului, cat si controlului instantelor de judecata, cu respectarea 

principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat.
4.3. Tinand seama de specificul situatiei epidemiologice 

nationale, dar si intemationale, generata de raspandirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, instituirea, la nivel de lege, a unui termen maxim pana 

la care pot fi luate unele masuri care permit autoritatilor publice sa 

intervina eflcient si cu mijloace adeevate pentru gestionarea crizei 

determinata de pandemia de COVID. - 19, ar putea conduce la 

imposibilitatea luarii masurilor care s-ar impune in vederea inlaturarii 

amenintarilor la adresa drepturilor la viata, la integritate fizica si la 

ocrotirea sanatatii ale cetatenilor, chiar daca situatia ulterioara expirarii 

termenului ar fi mai grava decat la momentul instituirii starii de alerta.

Avand in vedere considerentele de mai sus, propunerea legislativa 

nu poate fi adoptata in forma propusa.
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^0233EVENIMENTE SUFERITE de actui

M. Of. nr. 396/15 mai 2020

Lege privind unele masuripentru prevenirea §i combaterea efectelorpandemiei 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 ?! 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 art. 4 alin. (3) fi (4), precum art. 65 lit. s) 
§i §), art. 66 lit. a), b) ?i c) in ceea ceDecizia nr. 457 din 25 iunie 2020 referitoare la excep{ia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) ?i (4), precum prive^te trimiterile la art. 65 lit. s), §) p t) ?i 
?i ale art. 65 lit. s) §i §), ale art. 66 lit. a), b) ?i c) in ceea ce .y ^ .y) //, b) m ceea ce oriveste
prive?te trimiterile la art. 65 lit. s), $) §i t) §i ale art. 67 alin. (2) oj m ceea ce pi n e§te
lit. b) in ceea ce prive^te trimiterile la art. 65 lit. s), §) §i t) din trimiterile la art. 65 lit. s), §) p t)
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ?! 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

3 ,modificari prin L. nr. 103/2020
Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna funcfionare 
a sistemului de invajamant

M. Of. nr. 583/2 iul. 2020 modifica art. 27 alin. (3)

4 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 §1 combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19

modified art. 38 alin. (1);
introduce alin. (1_1) ?l ^'7. 38 ?i
art. 38 1

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

M. Of. nr. 1005/29 oct. 2020 modified art. 11

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

M. Of. nr. 1042/6 nov. 2020 modified art. 13 lit. a), art. 17 f art. 21; 
introduce alin. (1_3) la art. 38

^ completat prin O.U.G. nr. 2/2021
Ordonanta de urgenta pentru completarea art. 38 din Legea 
nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

:M. Of. nr. 16/7 ian. 2021 introduce alin. (1 _4) la art. 38

Consiliul Legislativ - 26 aprilie 2021 Pag. 1 din 1




