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Luna.

referitoare la propunerea legislativa privind stabilirea unor masuri in 

domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul 

unor unitati publice si private (b482/18.10.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fimctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind stabilirea unor masuri in domeniul 

sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitdfi publice si 

private (b482/18.10.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fimctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 21.10.2021, 

partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social si-au exprimat urmatoarele

puncte de vedere:

> reprezentantii partii patroanele au votat pentru avizarea FAVORABILA a propunerii 

legislative, cu urmatoarele observapi:

• este necesar ca testarea periodica sa fie obligatorie pentru toate persoanele, iar in cazul 

categoriilor socio-profesionale care lucreaza in contact direct cu persoanele vulnerabile, 

personal medical, personal din DSP-uri sau din cadrul ISU, obligarea la testare 

periodica trebuie sa fie sustinuta de gratuitatea testarii, avand in vedere faptul ca 

vaccinarea nu impiedica transmiterea in comunitate;
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• se impune ca masurile de limitare a dreptului la munca introduse prin acest act 

normativ sa fie valabile doar pe o perioada limitata, respectiv pe perioada starii de 

urgenta/alerta, ca o masura temporara in perioada de pandemie;

• este necesara testarea periodica obligatorie pentru toate persoanele din categoriile 

socio-profesionale care lucreaza in contact direct cu persoanele vulnerabile, personal 

medical, personal din DSP-uri sau din cadrul ISU §i obligarea la testare periodica 

trebuie sa fie sustinuta de gratuitatea testarii doar pentru persoanele imunizate 

(vaccinate, sau care au trecut prin boala);

• textul trebuie sa precizeze concret frecventa verificarii certificatului verde;

• nu este clar ce presupune cumularea celor 30 de zile de suspendare a CIM (daca 

suspendarea se aplica fractionat, care este intervalul de referinta pentru cumulul celor 

30 de zile);

• decizia privind relatia de munca dupa expirarea celor 30 de zile de suspendare poate fi 

considerata discriminatorie intre sistemul public (CIM inceteaza de drept dupa 

expirarea celor 30 de zile de suspendare) §i sistemul privat (termenul de suspendare se 

poate prelungi, desi nu se mentioneaza pe ce perioada si nici de cate ori, iar angaj atonal 

poate decide daca inceteaza sau nu raportul de munca);

> reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a propunerii

legislative, cu urmatoarea motivare:

• personalului din cadrul unitatilor publice prevazute art. 1, la alin (1) i se impime o 

cheltuiala pentru desfa§xararea activitatii profesionale, avand in vedere ca art. 1, alin (2) 

mentioneaza ca personalul va suporta costurile privind activitatea de testare impotriva 

virusului SARS - CoV-2; Se introduce o discriminare intre cei care sunt vaccinati cu un 

vaccin gratuit platit de catre stat si cei care trebuie sa isi plateasca testarea pentru a-§i 

desfa§ura activitatea profesionala;

• este necesar ca resursele pentru testarea periodica sa fie alocate de unitatile angaj atoare, 

in virtutea obligatiilor stabilite in sarcina angaj atorului prin art. 7 alin. (1) din Legea nr. 

319/2016 a securitatii §i sanatatii in munca, suportarea acestor cheltuieli de catre 

personalul medico-sanitar §i auxiliar fiind o masura excesiv de oneroasa si care ar devia 

de la scopul si principiile normelor care reglementeaza sanatatea si securitatea in 

munca;

• prin Adresa nr. S.G. 416 din 07.04.2021 transmisa Institutiei Avocatului Poporului, 

Ministerul Sanatatii a precizat urmatoarele aspecte relevante:

a) potrivit Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19, aprobata prin H.G.

1031/2020, in Romania vaccinarea este voluntara (neobligatorie) si gratuita;



b) referitor la aspectele legate de obligarea angajatilor de catre angajatori de a efeetua 

vaccinul, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii - accesul la locul de munea al 

persoanei incadrate nu poate fi conditionat de vaccinarea impotriva Sars-CoV-2;

c) niciun angajat nu poate fi conditionat de catre angajator sa se vaccineze impotriva 

COVlD-19, vaccinarea este un act preventiv bazat pe consimtamantul persoanei, iar 

impunerea vaccinarii impotriva COVID-19 de catre angajator se situeaza in afara 

cadrului legal;

Avocatul Poporului apreciaza ca solutiile legislative care conditioneaza exercitarea 

dreptului la munca al personalului din unitatile sanitare publice §i private, precum si al 

personalului incadrat in centrele rezidentiale publice si private de obtinerea 

certificatului de vaccinare sau a celui de testare (cu plata testelor realizata de catre 

angajatii vizati de prevederile criticate), sub sanctiunea suspendarii contractului 

individual de munca, respectiv a incetarii de drept a acestuia reprezinta masuri 

restrictive privind exercitiul dreptului la munca, al egalitatii in drepturi si al asigurarii 

masurilor de protectie sociala, sunt masuri lipsite de proportionalitate, inadecvate 

scopului urmarit, abuzive si inaplicabile;

• se impune acceptarea testelor care evidentiaza prezenta anticorpilor, tinand cont de 

faptul ca o parte din populafie a trecut asimptomatic prin boala.

> reprezentantii asociatiilor si fundatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat

pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarele

observatii:

• masurile de limitare a dreptului la munca introduse prin acest act normativ trebuie sa fie 

valabile doar pe o perioada limitata, ca o masura temporara in perioada de pandemic.

• doar suspendarea contractului de munca ar trebui impusa prin prezentul proiect de lege, 

aceasta fiind suficienta pentru asigurarea protejarii impotriva COVID-19 in unitatile 

sanitare. Eventuala desfacere a contractului de munca ar trebui reglementata similar atat 

pentru imitatile sanitare private, cat §i pentru cele publice, cel mult in sensul permiterii 

desfacerii contractului de munca prin decizia unitatii sanitare respective, tinand cont de 

posibilele efecte pe care un deficit de personal pe termen lung le poate genera.

• sunt necesare clarificari cu privire la statutul personalului medical aflat in perioada 

celor 10 zile post-vaccinare, daca acesta se afla in concediu in acea perioada si in ce fel 

de tip de concediu sau daca poate profesa in continuare, precum si care este statutul 

zilei lucratoare dintre rezultatul pozitiv la testarea antigen si rezultatul testului PCR. Se 

impune totodata clarificarea exceptiilor de la schemele de vaccinare completa.

Pre§edinte,
Bogdan SIMION/f^
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