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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.4 alin.(5) din 

Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVn)-19 (b79/23.02.2022)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea 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 (b79/23.02.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 8.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

___^__se restrânge semnificativ diversitatea _dqcumentelor a căror valabilitate se poate
A

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
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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;

• 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. Având în vedere că sunt multe persoane al căror permis 

a expirat în această perioadă, se va crea o aglomeraţie care nu este indicată în 

contextul în care pandemia, chiar dacă este momentan pe un trend descendent, încă 

nu s-a încheiat. în plus, în cazul permisului auto, este necesară o vizită la mai multe 

cabinete medicale şi, deci, alocarea unei întregi zile într-un mediu spitalicesc pentru 

obţinerea avizelor medicale. Or, în această perioadă, nu ar fi indicat ca persoanele să 

fie obligate să meargă la medic decât în cazuri absolut necesare. Situaţia se 

perpetuează şi în cazul altor documente, putând apărea situaţii nedorite în actualul 
context pandemic;

• nu există o fundamentare a impactului la nivel naţional a acestei propunerii de 

modificare a Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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