EXPUNERE DE MOTIVE
Sectlunea 1
Titlul proiectului de act normativ
y

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri
pentru prevenirea combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Secfiunea a 2~a
Motivul emiterii proiectului de act normativ
^

^

■

....................................

Incepand cu data de 18.05.2020 a intrat in vigoare Legea nr.
1.
Descrierea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
situafiei
efectelor pandemiei de COVID-19. Conform acestui act normativ
pe perioada st^ii de alerta, printre drepturile restranse, a fost si
actuate
dreptul pre§colarilor, elevilor ^i studentilor, de a desfasura
activita^i didactice prin interactiune „fata in fata” in unitatile §i
institufiile de invalamant.
Ministerul Educafiei^i Cercetarii, in calitate de autoritate de
stat, in conformitate cu prevederile art. 32 din Constitutia
Romaniei republicata, §i-a indeplinit obligatiile ce-i revin prin
punerea in aplicare a cadrului legal
asigurarea exercit^ii
dreptului fundamental la educa^ie, in conditiile starii de alerta. In
acest sens s-au luat masuri cu privire la modalitatea de desf^urare
a procesului educational, prin sustinerea contactului elevului cu
§coala, prin programe TV, platforme online, prin achizitionarea de
tablete, pentru elevii proveniji din medii defavorizate, in vederea
sustinerii procesului educational, in conditii de siguranta.
Tototdata, Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.58/2020
privind luarea unor masuri pentru buna flincjionare a sistemului
de invalamant, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata
cu modific&*i §i completari prin Legea nr. 103/2020 §i Ordonanta
de urgenta a Guvemului nr. 70/2020 privind reglementarea unor
masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei
epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea §i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educajiei najionale nr. 1/2011, precum §i a altora^
normative, cu modificarile si completarile ulterioare isi in^^u^
efectele odata cu sfarsitul anului scolar/universitar 2Qff/2'0^^;
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§tiind ca noul an §colar incepe la 1 septembrie, respectiv noul an
universitar incepe, de regula, in prima zi lucratoare a lunii
octombrie, este necesara asigurarea continuitatii in desfasurarea
activitaiilor didactice la nivelul sistemului de invafamant.
In contextul in care este necesara continuarea aplicarii
masurilor de preventiejij_protectie-sanitar^-seJmpune-stabilireaunor masuri la nivelul unitaiilor
institu^iilor de invaiamant
pentru asigurarea unui act didactic in conditii de securitate
epidemiologica, ca urmare a inceperii anului §colar/universitar.
Avand in vedere ca la nivel national, contextul epidemiologic
este diferit de la regiune, judet, localitate, se impune
descentralizarea deciziei de limitare/suspendare a activitatilor
didactice realizate fata in fata.
Perioada de timp pana la inceperea noului an ^colar/universitar
este foarte scurta, unitafile §i institufiile de invaiamant, iar cadrele
didactice trebuie sa §tie cum sa i§i organizeze activitatea de
predare-invajare-evaluare, pentru asigurarea atat a dreptului la
educajie cat §i la statute al elevilor/studentilor.
In prezent, conform Legii nr. 55/2020, pe durata st^ii de
alerta, in institujiile §i autoritatile publice se suspenda orice tip de
concurs pentru ocuparea posturilor sau funcjiilor vacante §i
temporar vacante, cu exceptia celor vacantate urmare a
suspendarii din funclii a persoanelor care nu §i-au indeplinit
atribujiile de serviciu de natura a pune in pericol persoanele si
masurile de prevenire §i combatere a efectelor pandemiei de
Covid-19, posturile de predare vacante din unitafile de invaiamant
preuniversitar §i a posturilor §i flinciiilor vacante din institutiile de
invatamant superior, instituted de cercetare. Academia Romana §i
academiile de ramura.
In sistemul de invatamant preuniversitar §i superior ocuparea
functiilor didactice §i nedidactice este reglementata de prevederile
Legii educatiei nafionale nr. 1/2011 cu modificarile §i completarile
ulterioare, precum §i a legislatiei subsecvente.
Potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020: „(3) Pe durata
starii de alerta, in institujiile §i autoritatile publice se suspenda
orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau functiilor
vacante §i temporar vacante, eu excepfia celor prev^ute la alin.
(1) §i (2), precum §i la art. 11 §i 12, precum §i a posturilor de
predare vacante din unitafile de invatamant preuniversitar §i a
posturilor §i functiilor vacante din institutiile de invatamant
superior, institutele de cercetare. Academia Romana §i academiile
de ramura.”
A.
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Avand m vedere importanta activitatii desfasurata de
personalul nedidactic in cadrul unitatilor de invattoant, in
actualul context epidemiologic, sunt necesare reglementari care sa
permita organizarea concursurilor de ocupare si pentru aceasta
categoric de personal.
Ocuparea functiilor didactice §i nedidactice din invajtoantul
preliniversitaT,' asiguri stabilitatea raporturilor juridice care
privesc buna desfa^urare a activitatii de educatie. In situatia in care
nu s-ar adopta prezenta propunere legislative, ar fi imposibila
inceperea noului an §colar in conditii optime, in paralel cu
aplicarea masurilor de preven^ie §i protecfie sanitara de pentru
elevi.
In contextul actual, daca s-ar men^ine interdicfia suspendarii
organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor din
invafamantul preuniversitar, la 1 septembrie 2020, Ministerul
Educatiei si Cercetarii, ca autoritate publica centrala, nu ar mai
putea asigura dreptul fundamental la educatie al elevilor.
Intrucat toate aspectele de mai sus vizeaza interesul elevilor §i
constituie o situatie a carei reglementare este necesara, se propune
adoptarea proiectului de lege propus.
2.

Schimberi
preconizat
e

Propunerea legislative stabile^te ce, pe durata sterii de alerte,
activitetile didactice ce impun prezenja fizice a antepre§eolarilor,
pre§colarilor si elevilor in unitejile de inve^emant se pot suspenda,
la propunerea Consiliului de Administratie a unitetii de
invetemant preuniversitar, cu avizul Inspectoratului $colar
Judetean/Inspectoratul $colar al Municipiului Bucure^ti §i al
Directiei de Senetate Publice Judeteane/Direcjiei de senetate
Publice a Municipiului Bucure^ti §i cu aprobare prin hoterare a
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgente/ Comitetul
Municipiului Bucure^ti pentru Situatii de Urgente.
De asemenea, pe durata sterii de alerte, activitedle didactice ce
impun prezenta fizice a elevilor din unitetile de invetemant
preuniversitar militar apartinand Ministerului Apererii Nationale
se vor putea suspenda la propunerea consiliului de conducere al
unitedi de
invetemant preuniversitar militar, cu avizul
Inspectoratului §colar Judetean, statului major al categoriei de
forte/comandamentului care are in subordine unitatea de
invetemant preuniversitar militar §i cu aprobarea prin hoterare a
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgente/ Comitetului
Municipal Bucure§ti pentru Situadi de Urgente.
^
In ceea ce prive^te insdtudile de invetemant superior
sterii de alerte, activitetile didactice ce impun prezenta^fizre,fa^tV^^
i
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3. Alte
informatii

studentilor in institu^iile de invattaant superior se pot suspenda
prin hotarare a Senatului universitar, cu respectarea masurilor
stabilite prin ordin comun al Ministrului Sanatafii §i Ministrului
Educa^iei §i Cercetarii.
Proiectul de act normativ ofera posibilitatea organizarii §i a
concursurilor pentru ocuparea functiilor nedidactice__din_
invattoantul preuniversitar, precum si pentru ocuparea functiilor
vacante din institu^iile de invattoant superior, institutele de
cercetare, Academia Romana §i academiile de ramura.
Prin derogare de la dispozitiile art. 27 alin.(3) al Legii nr.
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §1 combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata st^ii de alerta se vor
putea desfa^ura §i concursurile pentru ocuparea posturilor vacante
sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, precum §i
pentru posturile vacante de asistenti medicali comunitari, asisten|i
medical! §i medici din unitatile de invattoant.
In actualul context epidemiologic, urmare a evolujiei virusului
SARS-CoV-2 este imperios necesar crearea cadrului legal astfel
incat posturile vacante de asistenti medicali comunitari §i asisten|i
medicali §i medici din unitatile de invattoant sa poata fi ocupate
prin concurs. Acest demers se impune pentru a asigura suportul
directiilor de statute publica in ceea ce prive^te derularea
anchetelor epidemiologice de catre aceste categorii.
Nu este cazul

Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
Nu este cazul
I, ImpactuI macroeconomic
Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
2^ Impactul asupra sarcinilor
Nu este cazul
administrative.
a) Se va cuantifica impactul net al
sarcinilor
administrative,
evidenfiindu-se
atat
costurile
administrative generate de noul act
normativ sau de modificarea
legislative, cat §i de costurile
administrative eliminate.
Simplificarea procedurilor
administrative.
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Nu este cazul
2^.Impactul asupra
intreprinderilor mid mijlodi.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire
la aplicarea testului intreprinderilor
mid §i mijlocii, precum §i avizul
ob^inut
in
conformitate
cu
Hi^o^ifiile U^ii nr. 346/2004
privind stimularea infiintarii si
dezvolt^ii intreprinderilor mid si
mijlocii,
cu
modificarile
si
completarile ulterioare, de la Grupul
evaluarea
impactului
pentru
economic al actelor normative asupra
intreprinderilor mid §i mijlocii,
anterior transmiterii actului spre
avizare pe circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care il detin
intreprinderile mici §i mijlocii in
cadrub afectat de masura legislativa,
precum §i impactul acesteia asupra
activitajilor intreprinderilor mici §i
mijlocii din domeniul respectiv.
Proiectul de act normativ propune
3. Impactul social
masuri care vor conduce la asigurarea
dreptului la educajie §i s^atate pentru
elevi si student!.
4, Impactul asupra mediului
Nu este cazul
Nu este cazul
5. Alte informatii
Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdt pe
termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori
1
l.Modificari ale
veniturilor
bugetare,
plus/minus, din
care: a) buget de
stat, din acesta:

Anul
curent
2

Urmatorii 4 ani
3

5

4

5

- mil Lei Media
pe 5 ani
6
7

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
bugetul
c)
asigur^ilor sociale de
stat:
(i)contributii de
asigur^i
2. Modificari ale
cheltuielilor
bugetare, plus/
minus, din care:
a) buget de stat, din
acesta:
(i) cheltuieli de
personal
(ii) bunuri §i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli
de
personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul
asigurarilor sociale
de stat:
cheltuieli de
(i)
personal
(ii) bunuri $i servicii
3. Impact flnanciar,
plus/ minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru
acoperirea createrii
cheltuielilor
bugetare
5. Propuneri pentru
a compensa
scaderea
veniturilor
bugetare
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6. Calcule detaliate
privind
fundamentarea
modificarilor
veniturilor
$i/sau
cheltuielilor
bugetare
Proiectul de act normativ nu presupune impact
7. Alte informafii
financiar.
Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra lesislatiei in vigoare
1. Masuri normative necesare a) Se va modifica Legea nr.55/2020 privind
pentru aplicarea prevederilor unele masuri pentru prevenirea §i
combaterea efectelor pandemiei de COVIDproiectului de act normativ:
a) acte normative in vigoare ce 19, cu modificarile §i completarile
vor fi modificate sau abrogate, ca ulterioare.
urmare a intr&*ii in vigoare a
prezenlului act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi
elaborate
in
vederea
implementarii noilor dispozitii.
l^.Compatibiiitatea proiectului Nu este cazul
de act normativ cu legislafia in
domeniul achizitiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de
modificare §i completare a
cadrului normativ in domeniul
achizitiilor publice, prevederi
derogatorii.
b) norme cu impact la nivel
operafional/tehnic-sisteme
electronice
utilizate
m
desfa^urarea procedurilor de
achizitie
publica,
unita^i
centralizate de achiz4ii publice,
structura organizatorica interna a
autoritatilor contractante,
2. Conformitatea proiectului de Proiectul de act normativ nu se refera la
act normativ cu legislafia acest subiect.
comunitara in cazul proiectelor
ce
transpun
prevederi
comunitare.
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3. Masuri normative necesare Proiectul de act normativ nu necesita masuri
aplicarii directe a actelor normative necesare aplicarii proiectului de
act normativ.
normative comunitare
4. Hotarari ale Cur|ii de Justifie
a Uniunii Europene
5. Alte acte-nor-mative §i/saudocumente Internationale
din care decurg anga.iamente
6. Alte informatii

Proiectul de act normativ nu se refera la
acest subiect.
-Nu—au—fost identificate—acte/documenteinternafionale
din care sa decurga
angajamente.
Nu e cazul

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
Au fost efectuate consultarile publice cu
1. Informatii privind procesul
entitatile prevazute la art. 14 alin. (1) din
de consultare cu organizatii
neguvernamentale, institute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile §i completarile ulterioare.
cercetare §i alte organisme
implicate
Nu e cazul
2. Fundamentarea alegerii
organizatiilor cu care a avut loc
consultarea, precum $i a
modului in care activitatea
acestor organizatii este legata de
obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu contine
3. Consultarile organizate cu
obligatii in sarcina autoritafilor publice
autoritatile administratiei
publice locale, in situatia in care locale.
proiectul de act normativ are ca
obiect activitati ale acestor
autoritati) in conditiile
Hotararii de Guvern nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor
asociative ale autoritatilor
administratiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative
Proiectul de act normativ nu se refera la
4. Consultarile desfa^urate in
cadrul consiliilor
acest subiect.
interministeriale, in
conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului nr.
Oh
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750/2005 privind constituirea
consiliilor interministeriale
permanente
5. Informatii privind avizarea
de catre:
a) Consiliul Legislativ
b)~1Consiliul Suprem
de
Aparare al Jarii
c) Consiliul Economic §i
Social
d) Consiliul Concuren{ei
e) Curtea de Conturi
6* Alte informatii

V,

Proiectul de act normativ a fost avizat,
favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul
nr.847/2020.
Proiectul de act normativ a fost avizat
favorabil de Consiliul Economic §i Social
prin avizul nr.7802/2020.
Nu au fost identificate.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea
________________ proiectului de act normativ________________
1. Informarea societatii civile cu A fost parcursa procedura prevazuta de
privireda necesitatea elaborarii Legea nr. 52/2003 privind transparen^a
decizionala in administrafia publica,
proiectului de act normativ
republicata.
2.Informarea societafii civile cu Proiectul de act normativ nu se refera la
privire la eventualul impact acest subiect
asupra mediului in urma
implementarii proiectului de act
normativ, precum §i efectele
asupra sanatatii $i securitafi
cetafenilor
sau
diversitafii
biologice
3. Alte informatii

Nu au fost identificate

Secfiunea a 8~a
Masuri de implementare
1. Masuri de punere in aplicare a
proiectului de act normativ de catre
autoritafile administrafiei publice
centrale $i/ sau locale - infiinfarea
unor noi organisme sau extinderea
competenfelor institufijlor existente
2. Alte informatii
Nu au fost identificate
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Fa{a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe care il supunem
Parlamentului spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de art.76
alin.(3) din Constitutia Romaniei, republicata.
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