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A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 
privind modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre avizare 

cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2021 privind 

modificarea unor acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, trimis cu adresa nr. PLx. 327 din 14 septembrie 2021, înregistrat la 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/672 din 16 septembrie 2021. 

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, în conformitate cu  dispoziţiile art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de prevenire a 

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în instituţiile de învăţământ superior, în scopul asigurării dreptului 

la învăţătură şi a dreptului la sănătate pentru studenţi şi personalul din sistemul naţional de 

învăţământ. În funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei instituţii de învăţământ 

superior, în anul universitar 2021-2022, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunerii 

publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, modalitatea de desfăşurare a activităţii didactice 

presupune prezenţa fizică a studenţilor şi se va stabili prin hotărâre a Senatului universitar, cu 

respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei 

şi Cercetării şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul 

orelor de practică. În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora 
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se impune prezenta fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.287 alin.(2) din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, aferente anului universitar 2021-2022, a examenelor de 

finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea 

tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2021-2022, se vor putea 

realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi a internetului, pentru formele de 

organizare a programelor de studii cu frecvenţă redusă şi la distanţă. Participarea studenţilor şi 

doctoranzilor la activităţile de predare, învăţare, cercetare, aplicaţii practice realizate prin 

intermediul tehnologiei şi a internetului, precum şi la examenele prevăzute la art.143 şi 144 din 

Legea nr.1/2011, se va realiza potrivit metodologiilor proprii, aprobate de instituţiile de învăţământ 

superior. De asemenea, este necesară organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante 

din învăţământul preuniversitar şi superior de stat. Se vor prelungi mandatele actualilor membri ai 

Consiliului ARACIS, până la finalizarea procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat, 

dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.  

În ședința desfășurată în sistem mixt din data de 30 septembrie 2021, potrivit art. 62 și 131 

din Regulamentul Camerei Deputaților , republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.734 din 10 septembrie 2021. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a inițiativei legislative. 

În raport de obiectul și conținutul reglementării, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor organice. 
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