
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  

nr. 2/2021 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 2 din 6 ianuarie 2021 pentru completarea art. 38 din Legea  

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 16 din 7 ianuarie 2021, cu următoarele modificări 

și completări: 

 

1. Titlul ordonanței se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii  

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19” 

 

2. Articolul unic se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Articol unic. - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 
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1. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

«(6) Prin excepție de la alin. (5), în cazul dovezilor înlocuitoare 

ale permiselor de conducere - cu drept de circulație, se menține numai 

valabilitatea celor emise în temeiul art. 111 alin. (1)  

lit. b) sau alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 

privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, pe toată perioada stării de alertă, precum și 

pentru o perioadă de 10 zile de la încetarea acestei stări. Pentru aceeași 

perioadă se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație, 

dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art. 111 alin. (6) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.» 

 

2. La articolul 38, după alineatul (13) se introduce un nou 

alineat, alin. (14) cu următorul cuprins: 

«(14) În perioada 11 ianuarie 2021 - 8 februarie 2021, prin 

excepție de la prevederile alin. (1), în baza și sub rezerva analizei 

situației epidemiologice la nivel național realizate de Ministerul 

Sănătății împreună cu Centrul Național de Coordonare și Conducere a 

Intervenției și în baza hotărârii Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență, prin ordin al ministrului educației, se pot dispune suspendarea 

activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor 

și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice 

în sistem on-line.» 

 

3. După articolul 62, se introduce un nou articol, art. 621, cu 

următorul cuprins: 

«Art. 621. - (1) Prevederile art. 61 și 62 se aplică în mod 

corespunzător centrelor de reținere și arestare preventivă din subordinea 

Ministerului Afacerilor Interne. 

(2) Măsurile prevăzute la art. 61 alin. (l) se pot dispune prin 

dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției 

Române, iar informarea prevăzută la art. 61 alin. (2) se comunică, în 

mod corespunzător, ministrului afacerilor interne.»” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 26 mai 2021, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (1) din Constituția României, republicată. 
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