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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru sanatate publica Comisia pentru inva^amant, 
tineret si sport 

Nr. XXVin/213/09.02.2021Nr. XXXII/437/09.02.2021

RAPORT COMUN

asupra
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan}:ei de urgen^a a Guvernului 

nr.141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului 
de invafamant pentru modificarea completarea Legii educa|:iei na^ionale

nr.1/2011 (L628/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru sanatate publica ^i Comisia pentru 

mva^amant, tineret §i sport, prin adresa nr. L628/2020 din data de 12.10.2020, au fost 
sesizate de catre Biroul permanent al Senatului m vederea dezbaterii §i elaborarii 
raportului comun asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenta 

a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna funcfionare a 

sistemului de inva(amant $i pentru modificarea $i completarea Legii educa(iei 
na^ionale nr.1/2011, adoptat tacit de Camera Deputafilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri pentru buna 

func^ionare a sistemului de invafamant, m contextul situatiei epidemiologice determinate 

de raspandirea coronavirusului Sars-Cov-2, cum ar fi posibilitatea ca activitatile didactice 

care presupun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor, studentilor ^i 
cadrelor didactice .in unitatile de invatamant sa poata fi realizate prin intermediul 
tehnologiei si a internetului.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, cu observa^iii §i propuneri.
Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil proiectul.
Comisia pentru comunicafii ^i tehnologia informafiei, Comisia pentru drepturile 

oraului, egalitate de janse, culte §i minoritafi, Comisia pentru administra^ie publica, Comisia 

pentru munca, familie ^i protecjie sociala au transmis avize favorabile.



Dezbaterile asupra proiectului de lege au avut loc la sediul Senatului, cat priri 

mijldace electronice, in jedinie separate, respectiv in data de 29 $i 30 decembrie 2020, 
precum §i th §edin^a comuna a Comisiei pentru sanatate publica ?i Comisiei pentru 

mvajamant, tineret sport, desfajurata in data de 09,02.2021.

in urma dezbaterilor, itiembrii celor doiia comisii au hotarat, cu unanimltate de 

voturi, sa adopte raporFcbmwi de admitere cu'uiFamend'ament adrals,''ce se regSsejte ' 
in Anexa la prezentul raport coniun.

Comisia pentru san3tate publica 51 Comisia pentru Invafamant, tineret 51 sport supun 

-spre dezbatere .$i adoptare plenului .Senatului raportu! comun de admitere cu wn 

aroesidawient adrais si proiectiil de lege.

In raport cu obiectui de reglementare, proiectu! de lege face parte din categoria 

legilor organice $i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art76 alin.fl) din 

Constitute.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, $i art. 92 aiin.(8) pct,2 din 

Regulamentul Senatului, republican cu modificariie si completarile ulterioare, Seuatul este 

Camera decizionaia.

Pre^edinte, Pre^edinte,

Senator Prof.miv.dr. Adrian StreinurCercel Senator Monica-Cristina Anisie

Secretai Secretar,
/

enator Ldsz!6 A ttila Senator Ambrozie-Mmu Barm
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Comisia pentru inva^amant, 
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Anexa la Raportul comun Nr. XXXII/437/09.02.2021

Nr. XXVIII/213/09 .02.2021
Amendament admis la

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenja a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna 
func(ionare a sistemului de invatamant §i pentru modificarea §i completarea Legii educa^iei na^ionale nr.1/2011

(L628/2020)

Nr. Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanfei de 
urgenja a Guvernului nr.141/2020 privind instituirea 
unor masuri pentru buna funcponare a sistemului de 

inva^amant §i pentru modificarea §i completarea Legii 
educapei naponale nr.1/2011

Crt.
Amendament admis Motivare

1. Articol unic - Se aproba Ordonanja de urgeni:a a 
Guvernului nr.141/2020 privind instituirea unor masuri 
pentru buna funcponare a sistemului de mva^amant ji 
pentru modificarea §i completarea Legii educapei naponale 
nr.1/2011

Articol unic - Se aproba Ordonanja de urgenja a Guvernului 
nr.141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna 
funcponare a sistemului de invafamant §i pentru modificarea 
§i completarea Legii educapei naponale nr.1/2011, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 21 
august 2020, cu urmatoarea modificare:

l.La articolul 7, alineatul (3) se modifica ^i va avea 
urmatorul cuprins:

„(3) Reluarea activitaplor didactice care presupun prezenta 
fizica a studenplor in institupile de invatamant suspendate 
in condipile alin. (1) §i (2) lit. b) si c], in condipi de siguranta 
sanitara, se dispune prin hotarare a Senatului universitar, 
dupa obpnerea avizului Direcpei Judetene de Sanatate 
Publica/Direcpa de Sanatate Publica Bucuresti, emis in 
termen de cel mult 7 zile de la solicitare, aviz care 
certifica indeplinirea condipilor de siguranfa epidemiologica, 
pentru reluarea activitapi."

Autori: membrii Comisiei 
pentru sanatate publica 

membrii Comisiei 
pentru invafamant, 
tineret ^i sport

Art.7.

(3) Reluarea activitaplor didactice care presupun prezenta 
fizica a studenplor in institupile de invatamant suspendate 
in conditiile alin. (1) si (2) lit. b] si c], in condipi de 
siguranta sanitara, se dispune prin hotarare a Senatului 
universitar, dupa obpnerea avizului Direcpei Judetene de 
Sanatate Publica/Directia de Sanatate Publica Bucure§ti, 
care certifica indeplinirea condipilor de siguranta 
epidemiologica, pentru reluarea activitapi.


