
                           
AVIZ 

referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 

 
 

   Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.437 din 6.11.2020 şi 
înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D1200/6.11.2020, 
 

CONSILIUL LEGISLATIV 
 

 În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,  
 Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
următoarele observaţii şi propuneri: 

 1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect  modificarea şi 
completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi 
modificarea art.7 lit.a) din Legea nr.81/2018 privind reglementarea 
activităţii de telemuncă, urmărindu-se, printre altele, asigurarea 
cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii didactice în sistem online, 
precum şi pentru dispunerea de către angajatori a muncii la domiciliu 
şi a telemuncii pe durata stării de alertă, acolo unde specificul 
activităţii permite. 

2. Semnalăm că proiectul nu a fost transmis însoţit de avizul de 
oportunitate  al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul din 
cadrul Secretariatului General al Guvernului. 

3. La titlu, pentru indicarea obiectului reglementării în acord cu 
normele de tehnică legislativă, având în vedere că se intervine doar 
asupra a două acte normative, propunem reformularea astfel: 
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„Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit.a) a 
art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activităţii de 
telemuncă”. 

4. La primul paragraf al preambulului, după titlul Legii 
nr.55/2020, se va insera sintagma „cu modificările şi completările 
ulterioare”.  

La paragraful al şaselea, pentru evitarea repetiţiei, primul 
termen „asigurarea” se va înlocui prin termenul „instituirea”. 

5. La art.I, partea introductivă, pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă, este necesară reformularea textului astfel: 

„Art.I.-  Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.396 din 15 mai 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:”. 

6. La pct.1 al art.I, din aceleaşi raţiuni, propunem ca partea 
dispozitivă să debuteze astfel: 

 „1. La articolul 13, litera a) se modifică...”. 
7. La pct.2 al art.I, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, este necesară inserarea  marcajului „Art.17.- ” în faţa 
respectivei norme. 

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru pct.3 
referitor la art.21 din Legea nr.55/2020. 

La textul preconizat pentru art.17, pentru precizia trimiterii, este 
necesară indicarea expresă a prevederilor vizate prin sintagma „cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare”. 

8. În ceea ce priveşte soluţia legislativă cuprinsă la pct.4 al art.I, 
respectiv de introducere a alin.(12) la art.38, menţionăm faptul că acest 
articol conţine deja un alineat numerotat ca alin.(12), subdiviziune 
introdusă prin Legea nr.203/2020, motiv pentru care este necesară 
marcarea corectă a noului alineat. 

Referitor la textul preconizat pentru noul alineat al art.38 – 
marcat în proiect ca alin.(12) -, întrucât derogarea operează de la un act 
normativ la altul, în cadrul aceluiaşi act normativ operând excepţia, 
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sintagma „prin derogare de la dispoziţiile art.38 alin.(1)” se va înlocui 
prin sintagma „prin excepţie de la prevederile alin.(1)”.   

9. La art.II, dat fiind că se intervine asupra unui singur element 
structural din Legea nr.81/2018, în conformitate cu normele de tehnică 
legislativă, actuala parte introductivă va deveni parte dispozitivă şi va 
avea următoarea redactare: 

„Art.II.- La articolul 7 din Legea nr.81/2018 privind 
reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.296 din 2 aprilie 2018, litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:”. 

Ca urmare a acestei operaţiuni, textul „1. Litera a) a articolului 7 
se modifică şi va avea următorul cuprins:” va fi eliminat. 

 
 
 
 
 

p. PREŞEDINTE, 
 

Toni GREBLĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti 
Nr.1134/6.11.2020 


