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PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri
pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Senatul adopta prezentul proiect de lege
Art.I.- Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020, cu modificarile ulterioare, se modifica
§i se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 38, alineatul (1) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art.38.- (1) Pe durata starii de alerta, activitafile didactice ce impun
prezen^a fizica a antepre§colarilor, pre§colarilor §i elevilor in unitalile de
inva^amant se pot suspenda, la propunerea Consiliului de Administra^ie a unitalii
de
inva^amant
preuniversitar,
cu
avizul
Inspectoratului
§colar
Jude^ean/Inspectoratul §colar al Municipiului Bucure§ti §i al Direc^iei de Sanatate
Publica Judeteana/Direc^iei de Sanatate Publica a Municipiului Bucure§ti §i cu
aprobarea prin hotarare a Comitetului Jude^ean pentru Situa^ii de
Urgen^^Comitetului Municipiului Bucure§ti pentru Situa^ii de Urgen^a, pe baza
argumentelor legale privind starea de sanatate.”

2

2. La articolul 38, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate,
alin.(l^) si (1^), cu urmatorul cuprins:
„(l') Pe durata starii de alerta, activita^ile didactice ce impun prezen^a
fizica a elevilor din unita^ile de inva^amant preuniversitar militar apar^inand
Ministerului Apararii Na^ionale se pot suspenda la propunerea consiliului de
conducere al unita^ii de inva^amant preuniversitar militar, cu avizul Inspectoratului
§colar Jude^ean, statului major al categoriei de forle/comandamentului care are in
subordine unitatea de inva^amant preuniversitar militar §i cu aprobarea prin
hotarare a Comitetului Jude^ean pentru Situa^ii de Urgent^Comitetului Municipal
Bucure§ti pentru Situalii de Urgen^a.
(1 ) Ministerul Educatiei si Cercetarii are obligatia sa asigure suportul
privind resursele materiale, formarea cadrelor didactice si cadrul metodologic
pentru desfasurarea cursurilor online.”
3. Dupa articolul 38 se introduce un nou articol, art.38\ cu urmatorul
cuprins:
„Art.38\- Pe durata starii de alerta, activita^ile didactice ce impun
prezen^a fizica a studen^ilor in institu^iile de inva^amant superior se pot suspenda
prin hotarare a Senatului universitar, cu respectarea masurilor stabilite prin ordin
comun al ministrului sanata^ii §i ministrului educatiei §i cercetarii. Cursurile online
se desfasoara conform unui regulament al Senatului universitar.”
Art.II.- Prin derogare de la dispozitiile art.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020
privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificarile ulterioare, pe durata starii de alerta se pot desfasura si
concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru
posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din institutiile care fac
parte din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala, din
autoritatile administratiei publice locale si judetene si institutiile din subordinea
sau coordonarea acestora, Parlamentul Romaniei, precum si pentru posturile
vacante de asistenti medical! comunitari, asistenti medical! si medici din unitatile
de invatamant.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in ^edinfa din
2 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din
Constitulia Romaniei, republicata.
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