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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi      

protecţie socială 
Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea 
teritoriului 

Comisia pentru sănătate și 
familie 

Nr. 4c-9/134 Nr. 4c-7/63 Nr.4c-10/66 
 

Bucureşti, 2 martie 2022 
 

PLx 59/2022 
 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra asupra proiectului de 
Lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în 
perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată, trimis 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru sănătate și familie 
pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa  
nr.PLx 59/2022 din 21 februarie 2022 . 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 

PREŞEDINTE, 
SIMONA BUCURA-

OPRESCU 

PREŞEDINTE, 
Dr.NELU TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi      

protecţie socială 
 

Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 

teritoriului 

Comisia pentru sănătate și 
familie 

Nr. 4c-9/134 Nr. 4c-7/63 Nr.4c-10/66 
 

Bucureşti, 2 martie 2022 
 

PLx 59/2022 
 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind reglementarea statutului 

personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost 
încadrat pe perioadă determinată 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului şi Comisia pentru sănătate și familie au fost sesizate, prin 
adresa nr.PLx 59/2022 din 21 februarie 2022, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a proiectului de Lege privind reglementarea statutului 
personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat 
pe perioadă determinată. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru acordarea posibilităţii, pentru personalul din unităţile sanitare 
cu paturi, serviciile de ambulanţă, direcţiile de sănătate publică, instituţiile 
de asistenţă socială, încadrat fără concurs pe perioadă determinată, pe 
posturi de execuţie, în perioada stării de alertă, de a ocupa pe durată 
nedeterminată acelaşi post în cadrul unităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării 
contractului individual de muncă. 
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 La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în 
vedere: 

• avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.940/24.11.2021) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social 

(nr.7650/10.11.2021). 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţele din 23.02.2022 și 
01.03.2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi (o abținere), aprobarea 
proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, redate în 
anexele care fac parte integrantă din prezentul raport comun.  

La lucrările comisiei au participat deputaţii conform propriei liste de 
prezenţă.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Aurel George 
Mohan – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății și domnul 
chestor de poliție Valentin Minoiu – director general în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 
La şedinţa Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului din data de 28.02.2022, au participat la lucrări deputaţii 
conform propriei liste de prezenţă.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitați, în conformitate cu 
prevederile art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Aurel George 
Mohan – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Sănătății și domnul 
chestor de poliție Valentin Minoiu – director general în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu 
amendamente admise și respinse, redate în anexele care fac parte 
integrantă din prezentul raport comun. 

 
La şedinţa Comisiei pentru sănătate și familie din data de 

1.03.2022, au participat la lucrări 23 de deputaţi din totatul de 24 de 
membri ai comisiei. 



 

 
4

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu 
amendamente admise și respinse, redate în anexele care fac parte 
integrantă din prezentul raport comun. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 14.02.2022. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege, membrii 

celor trei comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
prezentul raport comun, de adoptare a proiectului de lege cu 
amendamente, admise și respinse, redate în anexele care fac parte 
integrantă din prezentul raport comun. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Simona Bucura-

Oprescu 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Nelu Tătaru 

 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu

 

SECRETAR, 
Oana-Alexandra 

Cambera 
 
 
 

 

SECRETAR, 
Liviu-Ioan Balint 

Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Şef serviciu Cristian Bitea 

Consilier parlamentar Beatrice Meianu 

 
Şef birou Cristina Bologan 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au hotărât adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege privind reglementarea 
statutului personalului 

contractual care, în perioada 
stării de alertă, a fost încadrat 

pe perioadă determinată 
 

 
 
 

Lege privind reglementarea 
statutului personalului care, în 
perioada stării de alertă sau a 

situaţiilor de risc 
epidemiologic şi biologic, 

determinate de pandemia de 
COVID-19, a fost încadrat pe 
perioadă determinată, precum 
şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 

normative 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Pentru corelare cu 
amendamentele 
propuse prin prezentul 
raport. 
 
Pentru reglementarea 
situației personalului 
încadrat în situațiile de 
risc epidemiologic și 
biologic, determinate de 
pandemia de COVID-19, 
în temeiul Legii nr. 
136/2020 în unități 
sanitare, în cadrul 
direcțiilor de sănătate 
publică sau în cadrul 
Inspectoratului General 
pentru Situații de 
Urgență și a unităților 
subordonate acestuia. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

2.  
__ 

 
Art.1. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin.(2) din 
Legea nr.53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi de la 
prevederile art.554 alin.(7) din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, unităţile sanitare 
cu paturi, serviciile de 
ambulanţă şi direcţiile de 
sănătate publică pot organiza 
examen, în vederea ocupării 
posturilor pe perioadă 
nedeterminată, pentru 
personalul care, în perioada 
stării de alertă, a ocupat posturi 
de execuţie pe perioadă 
determinată. 
 

 
Art.1. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 30 alin.(2) din 
Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum și de la 
prevederile art.464 şi art. 554 
alin.(7) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, de la 
prevederile art.9 alin.(5) din 
Legea nr.360/2002 privind 
statutul poliţistului, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi ale Legii 
nr.80/1995 privind statutul 
cadrelor militare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Ministerul 
Sănătății şi unitățile aflate 
în subordinea şi/sau în 
coordonarea acestuia, 
Ministerul Afacerilor Interne 
şi unităţile şi instituțiile 
aflate în subordinea, în 
cadrul şi/sau în 
coordonarea acestuia, 
autorităţile administraţiei 

 
Având în vedere faptul 
că şi alte instituţii au 
avut posibilitatea 
angajării fără concurs 
pe perioada stării de 
alertă, este necesară 
reglementarea ocupării 
definitive a posturilor 
din cadrul MAI.  
 
Argumentele avute în 
vedere de inițiatori în 
sprijinul adoptării 
acestei măsuri 
legislative sunt în egală 
măsură valabile și 
pentru unitățile de 
asistență socială. 
  
În acest moment, 
aproximativ 3.000 de 
salariați din sistemul 
public de asistență 
socială își desfășoară 
activitatea în baza unui 
contract individual de 
muncă pe perioadă 
determinată (pe 
perioada stării de 
alertă). 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

publice locale şi ministerele 
şi instituţiile cu reţea 
sanitară proprie, precum şi 
instituţiile publice de 
asistenţă socială, 
organizează examen, în 
vederea ocupării posturilor pe 
perioadă nedeterminată, pentru 
personalul care, în perioada 
stării de alertă sau a 
situațiilor de risc 
epidemiologic și biologic, a 
ocupat, fără concurs, posturi 
de execuţie pe perioadă 
determinată. 
 
Autori: membrii comisiilor 

Încetarea stării de alertă 
va atrage, în mod 
subsecvent, vacantarea 
acestor posturi, iar până 
la ocuparea acestora 
prin procedurile 
specifice de concurs, 
instituţiile publice de 
asistență socială vor fi 
puse în imposibilitatea 
de a acorda servicii 
beneficiarilor la 
standardele 
reglementate de 
legislaţia în vigoare. 

3.  
__ 

 
(2) Examenul prevăzut la 
alin.(1) se organizează anterior 
încetării contractului individual 
de muncă pe perioadă 
determinată. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Examenul prevăzut la 
alin.(1) se organizează anterior 
încetării contractului individual 
de muncă/raportului de 
serviciu pe perioadă 
determinată. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru corelare cu 
modificările aduse 
anterior şi cu situaţia de 
fapt. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

4.  
__ 

 
(3) Personalul nominalizat la 
alin.(1) poate participa la 
examen în vederea ocupării 
postului avut sau a unui alt 
post normat şi vacant din 
cadrul unităţii unde îşi 
desfăşoară activitatea, 
corespunzător condiţiilor 
generale şi specifice 
prevăzute pentru ocuparea 
postului. 
 

 
(3) Personalul nominalizat la 
alin. (1) poate participa la 
examenul organizat în vederea 
încadrării în postul ocupat pe 
durată determinată din cadrul 
unității unde îşi desfăşoară 
activitatea. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru corelare cu 
modificările aduse 
anterior şi cu situaţia de 
fapt. 

5.  
__ 

 
(4) De prevederile prevăzute 
la alin.(3) beneficiază şi medicii 
angajaţi în structurile nou-
create în perioada stării de 
alertă, în scopul tratării 
bolnavilor de COVID-19, 
aceştia putându-se prezenta la 
examenul organizat de unităţile 
sanitare cu paturi în 
specialitatea în care sunt 
confirmaţi dacă unitatea cu 
care a încheiat contractul de 
muncă pe perioadă determinată 
nu are în structura sa o secţie 
din aceeaşi specialitate, după 
caz, la solicitarea unităţii 
spitaliceşti. 

 
(4) De prevederile alin.(3) 
beneficiază şi medicii angajaţi 
în structurile nou-create în 
perioada stării de alertă, în 
scopul tratării bolnavilor de 
COVID-19, aceştia putându-se 
prezenta la examenul organizat 
de unităţile sanitare cu paturi în 
specialitatea în care sunt 
confirmaţi dacă unitatea cu 
care a încheiat contractul de 
muncă pe perioadă determinată 
nu are în structura sa o secţie 
din aceeaşi specialitate, după 
caz, la solicitarea unităţii 
spitaliceşti. 
 

 
Corectarea unei erori 
materiale. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

 
 

Autori: membrii comisiilor 
 

6.  

__ 

 
Art.2. - Modalitatea de 
organizare şi desfăşurare a 
examenului prevăzut la art.1 
alin.(1) se elaborează de 
Ministerul Sănătăţii şi se 
aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentului articol. 
 

 
Art.2. - Modalitatea de 
organizare şi desfășurare a 
examenului prevăzut la art.1 
alin.(1) se elaborează şi se 
aprobă prin ordin al ministrului 
sau, după caz, prin act 
administrativ al persoanei 
care are competenţa legală 
de numire, în termen de 30 de 
zile de la data intrării in vigoare 
a prezentei legi. 
 
Autori: membrii comisiilor 
  

 
Corelare cu modificările 
anterioare. 

7.   
Art.3. - Prevederile art.1 nu se 
aplică pentru personalul care a 
ocupat funcţii de conducere. 

 
Nemodificat  

 

8.   
Art.4. - Pentru personalul 
contractual din cadrul direcţiilor 
de sănătate publică şi serviciilor 
de ambulanţă care, în perioada 
stării de alertă, a ocupat posturi 
pe perioadă determinată în 
cadrul celor 2000 de posturi 
aprobate pentru aceste instituţii 

 
Art.4. - Prin excepție de la 
dispoziţiile art. 1 alin. (1) se 
poate organiza examen, în 
vederea ocupării posturilor 
pe perioadă nedeterminată, 
și pentru personalul contractual 
din cadrul direcțiilor de 
sănătate publică județene, 

 
Prevedere necesară, 
pentru acoperirea 
deficitului de personal 
din cadrul acestor două 
structuri esenţiale 
pentru societate, mai 
ales în această 
perioadă. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

pe perioadă determinată în 
baza Hotărârii Guvernului 
nr.144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu 
modificările ulterioare, 
contractul individual de 
muncă pe perioadă 
nedeterminată încheiat în 
condiţiile art.1 încetează la 
data anulării postului. 
 

respectiv a municipiului 
București şi serviciilor de 
ambulanță județene şi Serviciul 
de Ambulanță București – Ilfov, 
care, în perioada stării de 
alertă, a ocupat posturi pe 
perioadă determinată în cadrul 
celor 2000 de posturi aprobate 
pentru aceste instituții în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 
144/2010 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului 
Sănătății, cu modificările 
ulterioare.  
 
Autori: membrii comisiilor 
 

9.  
__ 

 
Art.5. – Prezenta lege intră în 
vigoare la 30 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cu excepţia 
art.2, care intră în vigoare la 3 
zile de la publicare. 
 

 
Art.5. - În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se modifică în 
mod corespunzător Hotărârea 
Guvernului nr.144/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Prevedere necesară, 
având în vedere 
modificările aduse prin 
prezenta lege. 
 
Forma art. 5 de la Senat 
se elimină întrucât nu se 
mai corelează cu forma 
propusă prin 
amendamente. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

10.  
(Legea nr.55/2020) 
 
Art.11 şi art.27 alin.(1) şi (2) 
 
Art. 11. - Până la încetarea 
stării de alertă, posturile 
vacante sau temporar vacante 
din cadrul Ministerului Sănătăţii 
şi unităţilor aflate în subordinea 
şi în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii, inclusiv funcţiile 
publice de execuţie şi 
conducere, pot fi ocupate prin 
numire, fără concurs, de 
funcţionari publici sau personal 
contractual care îndeplinesc 
cerinţele de ocupare stabilite în 
fişa postului şi în actele 
normative specifice domeniului 
de activitate, aplicabile 
categoriei de personal cu care 
este prevăzut a fi încadrat 
postul vacant, şi criteriile 
prevăzute de statutele 
profesionale specifice. Numirea 
în cadrul aparatului propriu al 
Ministerului Sănătăţii se face 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii şi încetează de drept 
în cel mult 30 de zile de la data 

 
__ 

 
Art.6. – 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 după 
cum urmează: 
«1. Articolul 11 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 11. - Până la încetarea 
stării de alertă, posturile 
vacante sau temporar vacante 
din cadrul Ministerului Sănătăţii 
şi unităţilor aflate în subordinea 
şi în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii, inclusiv funcţiile 
publice de execuţie şi 
conducere, pot fi ocupate prin 
numire, fără concurs, de 
funcţionari publici sau personal 
contractual care îndeplinesc 
cerinţele de ocupare stabilite în 
fişa postului şi în actele 
normative specifice domeniului 
de activitate, aplicabile 
categoriei de personal cu care 

 
Prevederi necesare. 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

încetării stării de alertă sau 
înainte de termen, la iniţiativa 
angajatorului. Numirea în 
cadrul unităţilor aflate în 
subordinea sau în coordonarea 
Ministerului Sănătăţii se face 
prin act administrativ al 
conducătorului instituţiei sau al 
unităţii angajatoare, cu 
încadrarea în limita numărului 
maxim de posturi aprobate de 
către ordonatorul principal de 
credite prin statul de funcţii, şi 
încetează de drept în cel mult 
30 de zile de la data încetării 
stării de alertă sau înainte de 
termen, la iniţiativa 
conducătorului instituţiei sau al 
unităţii angajatoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

este prevăzut a fi încadrat 
postul vacant, şi criteriile 
prevăzute de statutele 
profesionale specifice. Numirea 
în cadrul aparatului propriu al 
Ministerului Sănătăţii se face 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii şi încetează de drept 
în cel mult 90 de zile de la data 
încetării stării de alertă sau 
înainte de termen, la iniţiativa 
angajatorului. Numirea în 
cadrul unităţilor aflate în 
subordinea sau în coordonarea 
Ministerului Sănătăţii se face 
prin act administrativ al 
conducătorului instituţiei sau al 
unităţii angajatoare, cu 
încadrarea în limita numărului 
maxim de posturi aprobate de 
către ordonatorul principal de 
credite prin statul de funcţii, şi 
încetează de drept în cel mult 
90 de zile de la data încetării 
stării de alertă sau înainte de 
termen, la iniţiativa 
conducătorului instituţiei sau al 
unităţii angajatoare.” 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

 
 
 
 
Art. 27. - (1) Instituţiile şi 
autorităţile publice pot angaja 
personal fără concurs, în 
funcţie de nevoile determinate 
de prevenirea şi combaterea 
situaţiei care a generat starea 
de alertă şi exclusiv pentru 
activităţi legate de aceasta, 
pentru o durată determinată, ce 
nu poate depăşi 30 de zile de la 
data încetării stării de alertă. 
 
(2) Pe durata stării de alertă, 
prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, numirile în funcţiile 
publice sau de înalt funcţionar 
public pot fi făcute doar dacă 
îndeplinesc condiţiile de a fi 
funcţionar public sau, după caz, 
înalt funcţionar public şi numai 
dacă sunt necesare pentru 
punerea în aplicare a măsurilor 
prevăzute de prezenta lege şi 

 
2. La articolul 27, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art. 27. - (1) Instituţiile şi 
autorităţile publice pot angaja 
personal fără concurs, în funcţie 
de nevoile determinate de 
prevenirea şi combaterea 
situaţiei care a generat starea 
de alertă şi exclusiv pentru 
activităţi legate de aceasta, 
pentru o durată determinată, ce 
nu poate depăşi 90 de zile de la 
data încetării stării de alertă. 
 
(2) Pe durata stării de alertă, 
prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, numirile în funcţiile 
publice sau de înalt funcţionar 
public pot fi făcute doar dacă 
îndeplinesc condiţiile de a fi 
funcţionar public sau, după caz, 
înalt funcţionar public şi numai 
dacă sunt necesare pentru 
punerea în aplicare a măsurilor 
prevăzute de prezenta lege şi 
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Nr. 
crt. 

Text 
act normativ de bază 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

pentru o durată determinată de 
maximum 30 de zile de la data 
încetării stării de alertă. 

pentru o durată determinată de 
maximum 90 de zile de la data 
încetării stării de alertă.”» 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

11.  
(din Legea nr.136/2020) 
 
Art. 21. - (1) Pentru acoperirea 
deficitului de personal medical 
din sistemul sanitar, precum şi 
de profesionişti ai situaţiilor de 
urgenţă din cadrul 
Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă, pe durata 
instituirii stării de risc 
epidemiologic şi biologic este 
permisă angajarea temporară, 
fără concurs, a personalului 
medical în unităţile sanitare şi 
în cadrul direcţiilor de sănătate 
publică deficitare, iar a 
profesioniştilor în domeniul 
situaţiilor de urgenţă în cadrul 
Inspectoratului General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi al 
unităţilor subordonate acestuia. 
 

  
Art.7. – La articolul 21 din 
Legea nr.136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.884 din 28 
septembrie 2020, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
“(11) La data încetării stării de 
risc epidemiologic şi biologic, 
personalul angajat în condițiile 
alin.(1) își continuă activitatea, 
cu acordul său, pentru o 
perioadă ce nu poate depăşi 90 
de zile.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru stabilirea în 
concret a duratei 
maxime de menținere în 
activitate a persoanelor 
încadrate pe durata 
situațiilor de risc 
epidemiologic și 
biologic. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Text propus 

(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională

1.  
Art.1 – 5 din proiectul de lege 

 
Doamna deputat Oana Ţoiu propune 
eliminarea articolelor 1 – 5 din 
proiectul de lege şi introducerea unui 
text nou, ca articol unic, cu următorul 
cuprins: 
„Articol unic. - Numirea 
funcționarilor publici și a personalului 
contractual pe perioadă determinată în 
cadrul instituțiilor și autorităților 
publice, realizată în condițiile art.11 și 
art.27 din Legea nr.55/2020	 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare, încetează de 
drept în cel mult 6 luni de la data 
încetării stării de alertă sau înainte de 
termen, la inițiativa angajatorului.” 
 

 
1. - 
 
2. Respins la vot. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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