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RAPORT

Asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.4 alm.(5) din Legea nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor

pandemiei de COVlD-19

în conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări, prin adresa nr. L192/2022, a fost sesizată de Biroul permanent, în data de 04.04.2022, 
în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, având ca iniţiatori deputaţi USR.

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 4 alin. (5) 
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul restrângerii sferei 
documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private 
autorizate conform legii a căror valabilitate se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum 
şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Consiliul Legislativ, în data de 24 martie 2022, a avizat favorabil propunerea 
legislativă, făcând precizarea că starea de alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2020, cu modificările şi completările ulterioare, nu a mai fost prelungită 
începând cu data de 9 martie 2022, de la această dată a început să curgă termenul de 90 de zile 
prevăzut în prezent de art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020, la a cărui împlinire urmează să 
expire valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de 
entităţile private autorizate conform legii, menţinută pe toată perioada stării de alertă. Prin 
urmare, norma propusă pentru art. II, potrivit căruia documentele a căror valabilitate a expirat 
între 16.03.2020 şi data intrării în vigoare a legii îşi menţin valabilitatea, ar avea ca efecte



contrare celor ărora, potrivit Expunerii de motive, au fost avute în vedere la iniţierea prezentului 
proiect.

Consiliul Economic şi Social, în data de 8 martie 2022, a emis un aviz nefavorabil,
precizând că “se restrânge semnificativ diversitatea documentelor a căror valabilitate se poate 
prelungi în condiţiile propuse. In cazul în care prezenta iniţiativă devine lege şi intră în vigoare 
ulterior ridicării stării de alertă, într-un interval care nu poate fi estimat acum, se creează 
discriminăre între categoriile de posesori/ beneficiari ai acestor documente administrative: 
categoria celor care beneficiază de 90 de zile de valabilitate de la data ridicării stării de alertă 
vs. categoria beneficiarilor de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii, moment care poate 
surveni mult după ridicarea stării de alertă”. De asemenea, “propunerea poate fi benefică în 
sensul unui control mai strict în această perioadă asupra entităţilor poluatoare sau referitor la 
riscul la incendii etc. Totuşi, lista documentelor exceptate este extrem de restrânsă, fiind 
eliminate multe alte documente similare celor propuse spre exceptare. De exemplu, permisul 
auto, situaţie în care se impune deplasarea, la fel ca în cazul actului de identitate, la sediul 
poliţiei pentru o fotografie (deci este necesară îndepărtarea măştii de protecţie) şi pentru a 
prezenta anumite documente.”

Comisia juridică, în şedinţa din 9.05.2022, a analizat propunerea legislativă şi avizele 
primite şi a hotărât să adopte, cu majoritate/ unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi, un
raport de respingere.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare şi urmează să fie luată în dezbatere şi adoptare de plenul Senatului, împreună cu 
prezentul raport de respingere, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Legea 
fundamentală, ca şi primă Cameră sesizată.
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