
EXPUNERE DE MOTIVE 

SECŢIUNEA 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane 

necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică 
şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, 
unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

SECŢIUNEA a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

În contextul determinat de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, potrivit Decretului Preşedintelui României 
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României şi Decretului Preşedintelui României nr. 
240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, instituţiile din cadrul sistemului naţional de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerul 
Sănătăţii şi unităţile subordonate, unităţile sanitare şi 
serviciile de asistenţă socială au avut posibilitatea încadrării 
fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, de personal, 
care să contribuie la îndeplinirea misiunilor specifice. 

Dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi 
internaţionale determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 impune continuarea misiunilor specifice 
fiecărei instituţii şi, pe cale de consecinţă asigurarea la 
acelaşi nivel a resurselor umane implicate. 

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 s-a instituit stare de alertă pe 
întreg teritoriul ţării, măsură prelungită succesiv prin 
Hotărârea Guvemului nr. 476/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărâre ~ : 1 i 
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stabilirea măsurilor care se aplică pc durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 
cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi prin 
Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 

Potrivit Legii nr. 55/2020 privind uncle măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 
19, instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără 
concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi 
combaterea situaÎiei 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. 

Ţinând cont de faptul că nevoile determinate de 
prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de 
alertă suet similare celor care au condus la încadrarea de 
personal fără concurs în perioada stării de urgenţă, faţă de 
personalul vizat se impune crearea unor instrumente 
juridice care să peiuiită menţinerea în activitate a acestuia. 

În contextul prelungirii stării de alertă ca urmare a 
evoluÎiei situaţiei epidemiologice determinată de 
răspândirea coronavirusului pe teritoriul României, care 
indică o creştere semnificativă a numărului de persoane 
infectate cu COVID-19, la nivelul structurilor vizate trebuie 
asigurate măsurile necesare pentru menţinerea unei 
capacităţi operaţionale corespunzătoare îndeplinirii în 
condiţii de eficienţă a misiunilor din competenţă. 

În caz contrar, neadoptarea măsurilor propuse pot 
deteinuna un blocaj la nivelul instituţiilor beneficiare ale 
acestora şi, pe cale de consecinţă, ar ajunge, prin 
imposibilitatea de îndeplinire a misiunilor, să afecteze 
însuşi interesul public. 

2. Schimbări 

preconizate 
În concret, prin proiectul de ordonanţă Se 

propune ca personalul din instituţiile din ca'
naţional de apărare, ordine publică şi secu ţ teJ 7 
din Ministerul Sănătăţii şi unităţile su,bdz;du'
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unităţile sanitare şi din serviciile de asistenţă socială angajat 
fără concurs în temeiul dispoziţiilor art. 6 şi 16 din anexa 
nr. 1 la Decretul Preşedintelui României nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României on, după caz, a dispoziţiilor art. 9 şi 25 din anexa 
nr. 1 la Decretul Presedintelui României nr. 240/2020 
privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 
să poată fi menţinut în activitate peste termenul pentru care 
a fost încadrat, pentru o durată corespunzătoare celei 
prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv pentru o durată determinată, cc nu 
poate depăşi 30 de zile de la data încetării stării de alertă. 

3 Alte informaţii Proiectul de act normative nu se referă la acest subject 
SECTIUNEA a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1 Impact macro- 

economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul 
asupra 
mediului 
concurential si 
domeniului 
ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 

2. Impact asupra 
mediului de 
afaceri 

Proiectul de act noiinativ nu se referă la acest subject. 

21. Impactul 
asupra • 
sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 

22. Impactul 
asupra 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 

. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subject. 
4. Impact asupra 

mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest suhj~ _ 

~°~'~ ~\ 
5. Alte informaţii Proiectul de act normative nu se referă la a '~~1bi ~E ş? 
SECŢIUNEA a 4-a '~ ~~ 
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Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atâtpe term en scurt, 
pentru anal curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani) 

- mu i lci - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

- - 

. 

- - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi scrvicii 
c) bugetul asigurărilor sociale 
de stat: 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri si servicii 

- - - - - - 

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
buget de stat 
bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 
cresterii cheltuielilor 
bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau

- -
'4 ~~ cd~loJbr~b 
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cheltuielilor bugetare 
7. Alte informatii 

SECTIUNEA a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ 
a) acte normative în vigoare 
cc vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative cc 
urmcază a Ii elaborate în 
vederea implementării 
noilor dispozitii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

1'. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
în domeniul achizitiilor 
publice 

Proiectul de act normatjv nu se referă la acest 
subject. 

2. Conformitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul 
proiectelor cc transpun 
prevederi comunitare: 

Projectul de act normatjv nu se referă la acest 
subject. 

3. Măsuri normative necesare Proiectul de act normativ nu creează cadrul 
pentru aplicarea directă a actelor normative 
comunjtare 

aplicării directe a actelor 
normative comunitare 

4. Hotărâri ale Curţii de 
Justitie a Uniunii Europene 

Projectul de act normatjv nu se referă la acest 
subject. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internationale 
din care decurg angajamente 

Projectul de act normatjv nu se referă la acest 
subject. 

6. Alte informaţii Projectul de act normative nu se referă la 
acest subject 

SECTIUNEA a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act n ĘŢi_'~ 

1. Informaţii privind procesul 
de consultare cu organizaţii 

Projectul de act normativ nu
subiect.
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neguvernamentale, institute 
de cercetare si alte 
organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea 
acestor organizaţii este 
legată de obiectul proiectului 
de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act 
normativ are ca object 
activităti ale acestor 
autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul a fost supus consultării structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, in conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 521/2005, ocazie cu care nu s-au 
formulat propuneri sau observaţii. 

4. Consultările desfăşurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului 
nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

S. Informaţii privind avizarea 
de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ 
favorabil de Consiliul Legislativ 
nr.1075 /2020 

Proiectul de act normativ 
favorabil de Consiliul Eco 
prin avizul nr.10081/22.10.26

a fost avizat 
prin avizul 

a ost avizat 
''; cial 
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6. Alte informatii 
Proiectul de act normative nu se referă la 
acest subject 

SECTIUNEA a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societăţii civile 
cu privire la elaborării 

proiectului de act normativ 

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, proiectul de ordonanţă 

de urgenţă a fost publicat pe pagina de 
internet a Ministerului Afacerilor Interne, 
www.mai.gov.ro. 

2. Informarea societăţii civile 
CU privire la eventualul 
impact asupra mediului în 
urma implcmentării 

proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra 
sănătătii si securitătii 

cetătenilor sau diversitătii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

3. Alte informatii Nu au fost identjficate. 

SECTIUNEA 
Măsuri 

a 8-a 
de implementare 

1. Măsurile de punere în 
aplicare a proiectului de act 
normativ de către 

autoritătile administratiei 
publice centrale şi/sau locale 
- înfiintarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor 

existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subject. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normative nu se referă la 
acest subject .. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind instituirea unor măsuri 

pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului 
naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii 

şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare. 
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