
EXPUNERE DE MOTIVE

Luand act de evolutia situatiei epidemiologice pe teritoriul Romaniei si de 

evaluarea riscului de afectare a sanatatii publice pentru perioada imediat 

urniatoarCj care indica o crestere masiva a numaruiui de persoane infectate cu 

coronavirusul SARS-CoV-2, precum si o crestere exponentiala a numaruiui de 

persoane aflate in carantina, izolare sau autoizolare si avand in vedere atributiile 

politiei locale in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica, 
precum si atributiile acestei institutii stabilite prin decizii/hotarari ale Comitetelor 

locale pentru situatii de urgenta, Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri 
in domeniul sanatatii publice in situatii de rise epidemiologic §i biologic, Legea nr. 
55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 si datorita riscului la care sunt supusi functionarii public! cu functie 

specifica de politist local si personalul contractual cu atributii de paza din cadrul 
politiilor locale pe perioada pandemiei prin expunerea acestora la situatii cu rise 

major de infectare, se impune adoptarea prezentei legi.
Lucratorii Politiei Locale se afla de la data de 16 martie 2020 in 

subordonarea/coordonarea operationala a Ministerului Afacerilor Interne, asa cum 

este prevazut in Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195/2020 privind instituirea 

starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, Decretul Presedintelui Romaniei nr. 
240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si Ordonanta 

de urgenta a Guvemului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand 

cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de



raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative, executand in 

sistem integral misiunile speciflce starii epidemiologice.
Functionarii publici cu flinctie specifica de politist local din cadrul Politiilor 

locale sunt insarcinati cu atributii pe linia stoparii rasp^dirii epidemiei cu SARS- 

COV-2, mentinerii controlului situatiei epidemiologice, verificarii persoanelor 

aflate in carantina si izolare, precum si asigurarii ordinii publice in localitati 
carantinate, asa cum prevM Deciziile/Hotararile Comitetelor Locale pentru situatii 
de urgenta, precum si Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in 

domeniul sanatatii publice in situatii de rise epidemiologic si biologic, republicata.

Fata de cele prezentate mai sus, va supun spre dezbatere si adoptare 

propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din 

fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 

starii de urgenta, in sensul acordarii unui stimulent de rise functionarilor publici cu 

functie specifica de politist local si personalului contractual cu atributii de paza din 

cadrul politiilor locale, pe perioada starii de urgenta si starii de alerta asa cum sunt 
acestea definite prin lege.
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