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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru acordarea 

stimulentului de risc persoanelor care lucrează 
în servicii de îngrijire pentru vârstnici 

Analizând propunerea legislativă pentru acordarea 
stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de 
îngrijire pentru vârstnici (nr.b214 din 30.04.2020), transmisă de 
Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/2011/6.05.2020, 
înregistrată la Consiliul Legislativ sub nr.D467/6.05.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 
considerente: 

1. Propunerea legislativă are ca object, în fapt, completarea art.8 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, cu modificările 
şi completările ulterioare, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu un nou alineat, alin.(11), 
intervenţia legislativă vizând acordarea stimulentului de risc şi pentru 
personalul angajat al serviciilor sociale de tipul serviciilor de îngrij ire 
la domiciliu pentru bătrâni, respectiv al centrelor rezidenţiale pentru 
persoane vârstnice. 

De asemenea, este preconizată reglementarea unei măsuri prin 
care, pe perioada stării de urgenţă, personalul menţionat mai sus să fie 
asimilat personalului medical în privinţa acordării sporurilor de risc şi 



a stimulentelor prezente şi viitoare, acordate de stat în considerarea 
eforturilor de combatere a pandemiei. 

1'rin coriţinutui său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fund incidente prevederile art. 73 
alin.(3) lit.p) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 
art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 
SenătuT. 

2. Precizăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor 
legislative preconizate. 

3. Întrucât propunerea legislativă va a'vea 
implieaţii asupra 

bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea 
Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. ill alin.(1) din 
Constituţia României, republicată. 

Totodată, sunt ineidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 
mr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe fmanciare, 
cu respectarea condiţiilor prevă7ute de art.21 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată. 

În acest sens, precizăm că, în considerentele Deciziei 
nr.331/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, „lipsind fişa 
financiară (iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia 
că la adoptarea legii s-a avid în vedere o sursă de finanţare incertă, 
generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind asadar 
reală ". 

4. Precizăm că, recent, a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă 
pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul 
centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, 
centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fyară dizabilităţi, 

precum şi pentru alte categorii vulnerabile, izolate preventiv la locul de 
muncă, pe perioada stării de urgenţă nr.82/2020. 

Pentru evitarea paralelismului legislativ, aspect interzis de 
prevederile art.16 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ar fi fost necesară corelarea 
măsurilor preconizate cu soluţiile legislative din textul de lege lata. 
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5. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă prevederile 
art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care impun ca în instrumentul de motivare să 
fie prezentate cerinţele care reclamă intervenţia normativă - Cu 

referire specială la insufcienţele şi neconcordanţele reglementărilor 
în vigoare, cu evidenţierea elementelor no! - şi să cuprindă secţiuni 
distincte privind impactul financiar asupra bugetului general 
consolidat, inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri, 
impactul asupra sistemului juridic, subliniind implicaţiile asupra 
legislaţiei în vigoare, precum şi consultările derulate. 

6. Precizăm că, începând cu data de 16.03.2020, prin Decretul 
Preşedintelui României nr.195/2020 a fost instituită starea de urgenţă 
pe teritoriul României, aceasta fund prelungită, până la data de 
15.05.2020, prin Decretul Preşedintelui României nr.240/2020. 

La momentul avizării prezentei propuneri, pe teritoriul 
României, starea de urgentă nu a mai fost prelungită, fund instituită 
starea de alertă prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020 privind 
declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

În acest context, semnalăm că prin soluţiile legislative 
preconizate .la art.I şi II, se încălcă principiul neretroactivitătii legii, 
consacrat de art.15 alin (2) din Constituţia României, întrucât 
acestea vizează acordarea unor drepturi de natură salarială 
personalului „angajat al serviciilor sociale de tipul serviciilor de 
îngrijire la doTniciliu pentru bătrâni, respectiv centre rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice", pe perioada stării de 
urgentă determinată de pandemia de COVID-19. 

7. Prin soluţia legislativă propusă pentru art.8 alin.(11), care 
vizează acordarea stimulentului de risc tuturor salariatilor furnizorilor 
publici sau privaţi de servicii sociale de tipul serviciilor de îngrijire 
pentru persoane vârstnice, furnizate la domiciliu sau In centrele 
rezidenţiale, fâră a distinge cu privire la implicarea directă a acestora 
în activităti care prezintă risc de infectare 

cu virusul SARS-CoV-2,  se 
aduce atingere şi pr incipiului e ga litătii în drepturi a cetăţenilor 
consacrat de art.16 alin.(1) din Constitutia României, republicată. 
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Astfel, salariaţii unităţilor angajatoare enumerate la alin.8 
alin.(1) lit.a)-f) din actul noiivativ de bază, care nu desfâşoară în mod 
direct activităţi care prezintă risc de infectare cu virusul SARS-CoV-2 
şi nu sunt cuprinşi în listele de personal întocmite de conducătorii 
acestor unităţi pentru acordarea stimulentului de risc, conform alin.(5) 
al art.8 din acelaşi act normativ, vor fi discriminaţi în raport cu 
salariaţii furnizorilor publici sau privaţi de servicii sociale de tipul 
serviciilor de îngrijire pentru persoane vârstnice, furnizate la domiciliu 
sau în centrele rezidenţiale care primesc stimulentul de risc, 
neconditionat de acest criteriu. 

8. În subsidiar, semnalăm şi următoarele încălcări ale 
dispoziţiilor Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

a) nerespectarea dispoziţiilor art.6 alin.(1) din Legea 
nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv „Proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli 
necesare, suficiente şi poslbile care să conducă la o cât mai mare 
stabilitate şi efacienţă legislativă.". 

Astfel, norma preconizată pentru art.8 alin.(11) nu poate fi pusă 
în aplicare, întrucât nu este precizată sursa de fmanţare a stimulentului 
de risc ce se doreşte a fi acordat salariatilor furnizorilor publici sau 
privaţi de servicii sociale de tipul serviciilor de îngrijire pentru 
persoane vârstnice, furnizate la domiciliu sau în centrele rezidenţiale. 

Totodată, pentru această nouă categorie de beneficiari ai 
stimulentului de risc, nu este stabilit nici regimul fiscal on modalitatea 
de acordare a acestuia, aspecte care, pentru restul beneficiarilor sunt 
prevăzute la alin.(4) şi (51) ale art.8 din actul normativ de bază; 

b) nerespectarea art.36 alin.(1), care prevede că „ Actele 
normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific 
normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă once echivoc, 
cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie.". 

Astfel, la alin.(1') al art.8, exprimarea adecvată în context, ar fi 
fost „de tipul serviciilor de îngrijire pentru persoane vârstnice, 
furnizate la domiciliu sau în centrele rezidenţiale de îngrijire şi 
asistentă". 
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În aceeaşi ordine de idei, la art.II, ar fi fost necesară evitarea 
repetiţiilor în text, cum ar fi „motivată de eforturile pentru combaterea 
pandemiei cu COVID-19" şi „în considerarea eforturilor de combatere 
a pandemiei". 

În plus, semnalăm caracterul imprecis al formulării „sporurilor 
de risc şi stimulentelor prezente şi viitoare, acordate de stat", în ceea 
ce priveşte următoarele aspecte: 

- sporurile de risc vizate - ar fi fost necesară indicarea 
acestora, precum şi precizarea actelor normative prin care 
sunt reglementate, 

- sintagma „stimulentelor prezente şi viitoare, acordate de 
stat" - ar fi fost necesară enumerarea stimulentelor prezente 
vizate, precum şi reanalizarea soluţiei de acordare a unor 
stimulente viitoare, incerte. 

9. Având în vedere cele de mai sus, prezenta propunere 
legislativă, nu poate fi promovată în actuala formă, find susceptibilă 
de încălcarea prevederilor art.16 alin.(1) şi art.15 alin.(2) din 
Constituţia României, republicată. 

Bucuresti 
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

HG nr 867/2015 . M.:Of: nr. 83419 nov. 2015 

Hotărâre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precurn şi a regulamentelor-cadru,;
de organizare şi funcponare.a serviciilor sociale. " 

nod ficarl rin' ~ H G n{ r 584/2016 ' M. Of. nt 6401'(9 au 2t116_ ' 1 modi acă art. 1, art. 2 alin. 1 anexa, ,~.. ._  . -,-_. _ 9 . _., Î i)- 
Hotărăre pentru modittcarea şi completarea Normelor anexele nr. 1-41a nomenclator 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii or. 197/2012 
privind asigurarea calitătii in domeniul serviciilor sociale, 
aprobate prin Hotărărea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărării 
Guvernului or. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi func5ionare a serviciilor sociale 

. _ _.. . .. _... _ ..._..m
~ modifjcan pnn ~~ H G nr 4,76/20~ 9 x ~  MOf._nr 581116 iul °2019 ~ . _ _. 

Hotărăre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 
privind asigurarea calită(ii in domeniul serviciilor sociale, 
aprobate prin Hotărărea Guvernului or. 118/2014, şi a Hotărării 
Guvernului or. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi func(ionare a serviciilor sociale 

modifică anexa - Nomenclator - şi anexele 
nr. 1, 2 şi 31a Nomenclator 
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EVEN/MENTE SUFERITE de actul... 

~ +i CU G. nr, 4312020 M. Of. nr. 292/'7 apr 2020 , "~ : 

Ordonantă de urgenţă pentru aprobarea unormăsuri de spr'Jin decontate din fan dun europene, ca ; 
urmare wrăspândirii coronavirusului COVID-191 pa perioada stării de'urgenţă
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