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Bucureşti,  11 mai 2020             

Nr.4c-10/111 
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A V I Z 

 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii –cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi 

familie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, trimis cu adresa  PLx.212/2020 din 29 

aprilie 2020. 

Membrii Comisiei au examinat  proiectul de lege supus avizării, în şedinţa 

online, din data de 11 mai 2020. 

          În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

amendamentul prevăzut în Anexă. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Conf.univ.dr. Florin BUICU 
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Anexă 

 

AMENDAMENT ADMIS 
 

 

Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

1.  ___ 1. La articolul 38, după alineatul (42) se 

introduce un nou alineat, alin.(43), cu 

următorul cuprins:  

”(43) Prin excepţie de la prevederile          

alin.(4), personalul din sistemul sanitar 

care ocupă funcţiile de farmacist, biolog, 

biochimist, chimist, fizician, psiholog și 

asistent social, potrivit anexei nr.II, 

beneficiază, începând cu data de 1 iulie 

2020, de salariile de bază prevăzute de 

prezenta lege pentru anul 2022.” 

 

 

Autori:Adrian WIENER, Senator USR 

Emanuel-Dumitru UNGUREANU, Deputat 

USR 

Tudor Rareș POP, Deputat USR 

În contextul evoluției situației 

epidemiologice pe teritoriul României și 

de evaluare a riscului de sănătate publică 

pentru perioada imediat următoare, care 

indică o creștere masivă a numărului de 

persoane infectate cu coronavirus COVID-

19, vă supunem atenției complexitatea 

activităților de muncă prestată de asistentii 

sociali.  

Motive întemeiate pentru care 

considerăm imperios necesara 

introducerea asistentilor sociali în lista 

categoriilor de personal care să 

beneficieze de facilități privind drepturile 

salariale, avand în vedere că se 

incadrează la  profesii cu rol semnificativ  

în această luptă împotriva COVD-19. 

Asistentul social lucrează în unitățile 

clinice (spitale, secții epidemiologice, 

secții și spitale de psihiatrie, centre de 

sănătate mentală, secțiile de oncologie, 

etc). 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

Asistenții Sociali din aceste arii de 

intervenție asigură anamneza socială a 

pacienților, consiliere socială și suport 

direct pentru accesul la servicii de spport 

în comunitate, stabilirea și gestionarea 

relației cu familia sau cu rețele de suport, 

realizarea unui plan de externare pentru 

pacienți și claborarea cu serviciile 

publice de asistență socială din comunitate 

pentru externarea pacienților. 

În aceste zile, Asistentul Social este de un 

real suport pentru personalul medical, 

oferind acestuia suport pentru abordarea 

problemelor sociale și familial cu care se 

confruntă, precum și consilierea socială a 

acestuia în vederea stabilirii planului de 

siguranță pentru copii sau persoanele 

vârstnice din familie. 

Începând cu anul 2018, asistentul social 

din cadrul UPU-SMURD, UPU, CPU are 

stabilite proceduri clare de lucru trimise 

spe implementare de către Departamentul 

pentru Situații de Urgență. Asistentul 

Social care lucrează în această arie de 

intervenție, în special în aceste zile de criza 

provocată de SASR-Cov-2 este prima linie 

în preluarea și realizarea anamnezei 
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Nr. 

crt. 

Text act normativ de bază 

 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor propuse 

sociale – în care este inclusă parte din 

evaluarea epdemiologică – asigurarea 

consilierii și menținerea relației 

pacientului cu familia. 

În aceste zile, Asistentul Social este de un 

real suport pentru personalul medical, 

oferind acestuia suport pentru abordarea 

problemelor sociale și familiale cu care se 

confruntă, precum și consilierea acestuia 

în vederea stabilirii planului de siguranță 

pentru copii sau persoanele vârstnice din 

familie. 
 


