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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr.55 

din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Analizand propunerea legislativa pentru abrogarea Legii 

nr.55 din 15 mai 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (b448/05.10.2021), 
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/4950/11.10.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D934/12.10.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46 

alin.(3) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativa are ca obiect abrogarea Legii nr.55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, 
interventia legislativa fiind argumentata in Expunerea de motive prin 

faptul ca „prin rdmdnerea in vigoare a unei astfel de legi vddit 

neconstitutionale nu se realizeazd altceva decdtperpetuarea mcdlcdrii 

normelor constitutionale, prin incdlcarea principiului separatiei 

puterilor in stat, in detrimentul cetdtenilor, ale cdror drepturi si 

libertdti sunt restrdnse in mod nelegal, fapt care nu poate continua, se 

impune abrogarea de indatd a Legii nr.55/2020.'\
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3)
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lit.h), j) si p) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea 

prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera 

sesizata este Senatul.
Mentionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
2. Mentionam ca, potrivit prevederilor art.7 alin.(3^) din Legea 

m.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea 

actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, „Propunerile legislative, proiectele de legi si celelalte 

proiecte de acte normative vor fi msotite, in mod obligatoriu, de o 

evaluare preliminard a impactului noilor reglementdri asupra 

drepturilor si libertdtilor fundamentale ale omulur.
Evaluarea preliminara a impactului noilor reglementari asupra 

drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului reprezinta un set de 

activitati si proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 

adecvata a initiativelor legislative, in vederea, atat a evaluarii 

impactului legislatiei specifice in vigoare la momentul elaborarii 

proiectului de act normativ, cat si a evaluarii impactului politicilor 

publice pe care proiectul de act normativ le implementeaza.
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, nefiind prezentate principiile 

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

cu privire la consultarile derulate.
Totodata, semnalam ca in Expunerea de motive sunt formulate 

aprecieri cu privire la aspecte de neconstitutionalitate a unor
A

dispozitii ale Legii nr.55/2020. In acest sens, precizam ca, potrivit 

prevederilor art.l alin.(l) din Legea nr.47/1992 privind organizarea 

si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile 

ulterioare, „Curtea Constitutionald este garantul suprematiei 

ConstitutieiP, iar potrivit art.2 alin.(l) din acelasi act normativ, 
„Curtea Constitutionald asigura controlul constitutionalitatii 

legilor, a tratatelor Internationale, a regulamentelor Parlamentului 

si a ordonantelor GuvernuluiP.
in acest sens, mentionam ca, asupra constitutionalitatii unor 

dispozitii ale Legii nr.55/2020, s-a pronuntat deja Curtea
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Constitutionala, constatand neconstitutionalitatea dispozitiilor’ art.4 

alin.(3) si (4), precum si ale art.65 lit.s) si s), ale art.66 lit.a), b) si c) in 

ceea ce priveste trimiterile la art.65 lit.s), s) si t) si ale art.67 alin.(2) 

lit.b) in ceea ce priveste trimiterile la art.65 lit.s), s) si t) din Legea 

nr.5 5/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, precum si ale dispozitiilor^ art.72 

alin.(l) din Legea nr.55/2020, potrivit careia dispozitiile acestei legi se 

completeaza cu reglementarile de drept comun aplicabile in materie in 

ceea ce priveste solutionarea actiunilor formulate impotriva hotararilor 

Guvemului prin care se instituie, se prelungeste sau se inceteaza starea 

de alerta, precum si a ordinelor si a instructiunilor prin care se stabileste 

aplicarea unor masuri pe durata starii de alerta.
Mentionam ca, potrivit considerentelor exprimate in Decizia 

Curtii Constitutionale nr.682 din 27 iunie 2012, ^dispozitiile art. 6 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, republicatd 

[...], cu modificdrile si completdrile ulterioare instituie obligatia 

fundamentdrii actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentdri 

temeinice a actului normativ in discutie deter mind, [...], incdlcarea 

prevederilor din Constitutie cuprinse in art.l alin.(5)
Totodata, prin Decizia nr. 139/2019, Curtea Constitutionala a retinut ca 

.^undamentarea temeinicd a initiativelor legislative reprezintd o exigentd 

impusa de dispozMle constitutionale mentionate, mtrucdt previne 

arbitrarul in activitatea de legiferare, asigurdnd cd legilepropuse si adoptate 

rdspund unor nevoi sociale reale si dreptdtii sociale.”
4. Referitor la solatia legislative de abrogare a Legii nr.55/2020 

privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, semnalam ca, potrivit prevederilor art.l 

alin.(l) din respectivul act normativ, aceasta lege are caracter temporar, 
instituind exclusiv pe durata starii de alerta declarate in conditiile legii, 
in vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, 
unele masuri temporare si, dupa caz, graduale, in scopul protejarii 

drepturilor la viata, la integritate fizica si la ocrotirea sanatatii, inclusiv 

prin restrangerea exercitiului altor drepturi si libertati fundamentale.
Totodata, la art.4 alin.(l) si (5) din Legea nr.55/2020 se 

precizeaza ca „starea de alerta se instituie de Guvern prin hotarare, la 

propunerea ministrului afacerilor interne, pentru o perioada de 30 de

' A se vedea Decizia Curtii Constitutionale nr.457 din 25 iunie 2020. 
2 Decizia Curtii Constitutionale nr.392 din 8 iunie 2021.
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zile sipoate fiprelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 

de zile, tot prin hotardre a Guvernului, la propunerea ministrului 

afacerilor interne’", iar „valabilitatea documentelor eliberate de 

institutiile si autoritatile publice, precum si de entitdtile private 

autorizate conform legii se mentine pe toata perioada starii de alerta, 
precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stdrf".

Precizam ca, la momentul avizarii prezentei propuneri legislative, 
starea de alerta pe intreg teritoriul tarii a fost instituita prin Hotararea 

Guvernului nr,394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile 

care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, aprobata cu modificari si completari 

prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr.5/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, fiind prelungita, succesiv, prin mai multe 

hotarari ale Guvernului^

^ Hotararea Guvernului nr.476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe 
teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.553/2020 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.668/2020 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.782/2020 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.856/2020 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile 
ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr.967/2020 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 noiembrie 2020, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completMle 
ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 decembrie 2020, precum si 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotararea Guvernului
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In ipoteza in care, pana la intrarea in vigoare a prezentei solutii 

legislative, starea de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 inceteaza, dispozitiile Legii nr.55/2020 nu 

mai sunt aplicabile, astfel incat solutia legislativa de abrogare a acesteia 

ramane fara obiect.

nr.3/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 
data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata 
acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin 
Hotararea Guvemului nr.35/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei incepand cu data de 12 februarie 2021, precum si stabilirea masurilor 
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, prin Hotararea Guvemului nr.293/2021 privind 
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 
2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, prin Hotararea Guvemului nr.432/2021 privind 
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 
2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentm 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, §i prin Hotararea 
Guvemului nr.531/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 13 mai 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe 
durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 
19, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea Guvemului 
nr.636/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand 
cu data de 12 iunie 2021, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata 
acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificarile ulterioare, si prin Hotararea Guvemului nr.730/2021 privind 
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iulie 
2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentm 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, prin Hotararea Guvemului nr.826/2021 privind 
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 11 august 
2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentm 
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotararea 
Guvemului nr.932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se 
aplica pe durata acesteia pentm prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, §i prin Hotararea 
Guvemului nr. 1090/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum si stabilirea masurilor 
care se aplica pe durata acesteia pentm prevenirea si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare.
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5. Semnalam ca, prin abrogarea Legii nr.55/2020 privind unele 

masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, s-ar crea un vid 

legislativ in domeniul reglementat de aceasta, care a constituit si 

constituie temei pentru adoptarea legislatiei subsecvente date in 

executarea legii, atata timp cat situatia de urgenta de amploare si de 

intensitate deosebite, determinate de pandemia de COVID-19, care a 

condus la declararea starii de alerta, se mentine, ceea ce este susceptibil 

a afecta dreptul la ocrotirea sanatatii consacrat de art.34 din 

Constitutia Romaniei.
Mentionam ca, potrivit art.34 alin.(l) din Constitute, ,J)reptul la 

ocrotirea sanatatii este garantaf, iar, potrivit alin.(2) al aceluiasi 

articol, „Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a 

sanatatii publice’\
Legea nr.55/2020 are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru luarea masurilor necesare combaterii efectelor pandemiei 

de COVID-19, constituind, asadar, instrumentul prin care statul, in 

indeplinirea obligatiei prevazute de art.34 alin.(2) din Legea 

fundamentals, garanteaza dreptul la ocrotirea sanatatii consacrat de 

art.34 alin.(l) din Constitute.
Precizam ca in Expunerea de motive a Legii nr.55/2020 au fost 

invocate date cu privire la situatia generata de pandemia de COVID-19, 
atat la nivel national, cat si international.

Totodata, mentionam ca in preambulul Legii nr.55/2020 s-a 

precizat ca Jn contextul situatiei de crizd generate de pandemia de 

COVID-19, este necesard adoptarea de cdtre Parlamentul Romaniei, 
prin lege, a unor masuri restrictive, cu caracter esentialmente 

temporar si, dupd caz, gradual, proportionate cu nivelul de gravitate 

prognozat sau manifestat al acesteia, necesare pentru prevenirea si 

inldturarea amenintdrilor iminente la adresa drepturilor 

conventionale, unionale si constitutionale la viatd, integritate fizicd si 

sdndtate ale persoanelor, in mod nediscriminatoriu, si fcird a aduce 

atingere existentei altor drepturi sau libertdti fundamentale’\
Ca urmare, avand in vedere faptul ca starea de alerta este generata 

de situatia concreta existenta la un moment dat in societate, situate a 

carei evolutie este imprevizibila, rezulta ca o eventuala masura de 

incetare a starii de alerta trebuie analizata numai in functie de datele 

existente la momentul formularii cererii.
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intrucat ratiunea adoptarii Legii nr.55/2020 subzista si in prezent, 
apreciem ca, prin abrogarea acesteia, fara a se propune o alta 

reglementare cu acelasi obiect de reglementare, se creeaza un vid 

legislativ in domeniu, ceea ce creeaza premisele afectarii dreptului la 

ocrotirea sanatatii consacrat de art.34 din Constitutie.
6. Semnalam ca sunt incalcate dispozitiile art.26 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
deoarece, in actuala redactare, propunerea legislativa nu contine solutii 

legislative pentru situatii tranzitorii, in cazul in care prin abrogarea 

Legii nr.55/2020 sunt afectate raporturi sau situatii juridice nascute sub 

vechea reglementare, dar care nu si-au produs in intregime efectele pana 

la data intrarii in vigoare a noii reglementari, precum si cu masuri 

legislative privind solutionarea conflictului intre acte normative de 

categorii diferite, cu respectarea principiului ierartiiei actelor 

normative.
In acest sens, precizam ca, referitor la acest aspect, Curtea 

Constitutionala s-a pronuntat in mai multe randuri, statuand ca 

..respectarea prevederilor Legii nr.24/2000privind normele de tehnicd 

legislativa pentru elahorarea actelor normative se constituie intr-un 

veritabil criteria de constitutionalitate prin prisma aplicarii art.1 

alin.(5) din Constitutie'^''^.

Bucuresti 

Nr.896/2.11.2021

A se vedea paragraful 35 din Decizia Curtii Constitutionale nr.22/2016 care 
trimite la Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014 si la Decizia nr. 17 din 21 ianuarie 
2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.79 din 30 ianuarie 
2015, paragrafele 95 si 96.
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dOd3jtEVENIMENTE 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 exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (3) ?i (4), precum priveste trimiterile la art. 65 lit. s), s) si t) si 
$1 ale art. 65 lit. s) ?i §), ale art. 66 lit. a), b) §i c) in ceea ce 
prive?te trimiterile la art. 65 lit. s), ?) ?i t) $i ale art. 67 alin. (2) 
lit. b) in ceea ce privejte trimiterile la art. 65 lit. s), 5) ?i t) din 
Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ?! 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

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

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

3 modificari prin L. nr. 103/2020

Lege pentru aprobarea Ordonanjei de urgenja a Guvernului 
nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna funcjionare 
a sistemului de Tnvatamant

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

modificari prin L. nr. 203/2020 M. Of. nr. 850/16 sep. 2020 
Lege pentru modificarea ?! completarea Legii nr. 55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea ji combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19

modifica art. 38 alin. (]);
introduce alin. (]_]) f (1_2) la art. 38 f
art. 38 1

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

modified art. 11

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

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

7 complefat prin O.U.G. nr. 2/2021

Ordonanja de urgenja 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

8 modificari prin L. nr. 114/2021 M. Of. nr. 457/29 apr. 2021

Lege privind unele masuri in domeniul justijiei in contextui 
pandemiei de COVID-19

abrogd art. 62
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9 admisa exceptie D.C.C. nr. 392/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 688/12 iul. 2021
Decizia nr. 392 din 8 iunie 2021 referitoare la exceptia de 
neconstituiionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. 
(1) teza a doua ?i ale art. 72 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 72 alin. (2) din 
aceea?i lege, cu referire la art. 42 alin. (3) din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situatiilor de Urgenta, precum ?i a dispozitiilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 192/2020 pentru 
modificarea ?i completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, precum §i pentru modificarea lit. a) a art. 7 din 
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de 
telemunca

dispozitiile art. 72 aliii. (2), cu referire la 
art. 42 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 
National de Management al Situatiilor de 
Urgenta, precum p solutia legislative! din 
art. 72 alin. (1), potrivit edreia dispozitiile 
acestei legi se completeazd cu 
reglementdrile de drepi comun aplicabile In 
materie in ceea ce privesle solutionarea 
actiunilor formulate impotriva holdrdrilor 
Guvernului prin care se instituie, se 
prelungeste sau se mceteaza slarea de 
alerta, precum ^i a ordinelor f a 
instructiunilorprin care se stabileste 
aplicarea unor masuri pe durata starii de 
alerta

10 compietat prin L. nr. 221/2021 
Lege pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19

M. Of. nr. 732/26 iul. 2021 introduce art. 21 1

11 modificari prin O.G. nr. 19/2021 M. Of. nr. 834/31 aug. 2021
Ordonanta pentru modificarea §i completarea Legii nr.
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 ?i pentru modificarea ?i 
completarea unor acte normative Tn domeniul sanatatii

modified art. 11, art. 27 alin. (3); 
introduce art. 21 _2 si art. 21 _3

12 modificari prin O.U.G. nr. 99/2021 M. Of. nr. 876/13 sep. 2021
Ordonanta de urgenta privind modificarea unor acte normative (2): 
din domeniul invatamantului, precum ?! pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 
prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

modified art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1) si

introduce alin. (1_5) la art. 38
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