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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

Nr. 4c-9/314 
 

 
 

Către 
Comisia pentru constituţionalitate 

Domnului preşedinte Ringo Dămureanu 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Legii privind 

acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

pentru constituționalitate cu adresa nr. PLx 590/2020/2021 din 12 

aprilie 2021, în vederea reexaminării ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.875/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.87 din 27 ianuarie 2021. 

Curtea Constituţională, prin decizia menţionată, a constatat că 

Legea este neconstituţională în ansamblul său. 

 
PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 decembrie 2022 

Nr. 4c-9/314 

 
 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra Legii privind acordarea unui stimulent de risc pentru 

personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru constituţionalitate au 
fost sesizate, prin adresa nr. PLx 590/2020/2021 din 12 aprilie 2021, 
cu reexaminarea Legii privind acordarea unui stimulent de risc pentru 
personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr nr.875/2020, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.87 din 27 ianuarie 2021. 

 
Legea, adoptată de Parlament la data de 13 octombrie 2020, are ca 

obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unui 
stimulent de risc cadrelor didactice, precum şi personalului didactic 
auxiliar şi personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar şi 
universitar de stat, din învăţământul particular acreditat şi din unităţile de 
învăţământ preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ 
superior, în cuantum de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei lunar, 
pe durata stării de urgenţă şi a stării de alertă, pentru implicarea şi 
expunerea în faţa riscului răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 
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La data de 4 noiembrie 2020 a fost formulată o sesizare de 
neconstituţionalitate a Legii transmisă spre promulgare. În urma 
examinării acesteia, Curtea Constituţională a admis sesizarea de 
neconstituţionalitate formulată de Guvernul României şi, prin 
Decizia nr.875/2020, a constatat că Legea este neconstituţională 
în ansamblul său. 
 

În urma reexaminării de către Senat, în calitate de primă Cameră 
sesizată, Legea a fost respinsă în şedinţa din 6 aprilie 2021. 
 

În vederea respectării Deciziei Curţii Constituţionale nr.875/2020, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a reexaminat Legea şi 
documentele conexe în data de 6 decembrie 2022. 

La lucrări au participat membrii comisiei conform listei de prezenţă.  
  
 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din 
categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

În urma reexaminării Legii şi a documentelor conexe, membrii 
Comisiei pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, respingerea Legii şi transmiterea prezentului raport preliminar 
Comisiei pentru constituţionalitate, în vederea finalizării dezbaterilor şi 
întocmirii raportului comun. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 
 
 
 

 
 

 
 

Întocmit, 
Şef birou Lidia Vlădescu 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 
 

 


