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Propunerii legislative privind reglementarea statutului personalului contractual 
care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată

(L512/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie socială, prin adresa nr. L512/2021 din data de 06.12.2021, au fost 

sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 

raportului comun, asupra Propunerii legislative privind reglementarea statutului 

personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe 

perioadă determinată (L512/2021), iniţiatori: Creţu Gabriela - senator PSD; Bălăşoiu 

Aurel - deputat PSD; Bucura-Oprescu Simona - deputat PSD; Buicu Corneliu-Florin - 

deputat PSD; Bulai Oana-Gianina - deputat PSD; Chirilă Virgil Alin - deputat PSD; Dinu 

Cristina-Elena - deputat PSD; Florea Oana-Consuela - deputat PSD; Furtună Mirela - deputat 

PSD; Georgescu Nicolae - deputat PSD; Holban Georgeta-Carmen - deputat PSD; Huţu 

Alexandra - deputat PSD; Manta Claudiu - deputat PSD; Mihalcea Remus-Gabriel - deputat 

PSD; Munteanu Remus - deputat PSD; Neaga Florian-Claudiu - deputat PSD; Neaţă Eugen - 

deputat PSD; Nechita Aurel - deputat PSD; Niţă Nicu - deputat PSD; Pavelescu Nicolae - 

deputat PSD; Popica Eduard-Andrei - deputat PSD; Sandu Viorica - deputat PSD; Şimon 

Gheorghe - deputat PSD; Şlincu Dan-Constantin - deputat PSD; Solomon Adrian - deputat 

PSD; Stativă Irinel-loan - deputat PSD; Tuhuţ Radu-Marcel - deputat PSD; Vulpescu loan - 

deputat PSD; Weber Mihai - deputat PSD.

Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea posibilităţii, pentru personalul 

din unităţile sanitare cu paturi, serviciile de ambulanţă şi direcţiile de sănătate publică.



încadrat fără concurs pe perioadă determinată, pe posturi de execuţie, în perioada stării de 

alertă, de a ocupa pe durată nedeterminată acelaşi post sau altul din cadrul unităţii în care 

îşi desfăşoară activitatea, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării 

contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată.

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă.

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil iniţiativa legislativă.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a transmis
aviz negativ.

Dezbaterile asupra propunerii legislative au avut loc atât la sediul Senatului, cât şi 

prin mijloace electronice.

în urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să adopte raport comun de admitere cu un amendament admis, ce se regăseşte 

în Anexa la prezentul raport.
Amendamentul admis este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, supun 

spre dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul comun de admitere cu un 

amendament admis şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă faCe parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 

alin (1) din Constituţie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) 

pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Preşedinte, 

Uyrlon RoMru

Preşedinte,

Senator Prof. univ. dr.JĂdrian Streinu-Cercei Sej

Secretar,Secretar,

Sennt&r Lâszib Atth Senator Sopn Vlaşin
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Anexă la Raportul nr. XXXII/587/2022 şi XXVII/ 256/2022
AMENDAMENT ADMIS

la
Propunerea legislativă privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost

încadrat pe perioadă determinată (L512/2021)

Motivare/Obs.Amendament admisPropunere legislativă privind 
reglementarea statutului 

personalului contractual care, în 
perioada stării de alertă, a fost 

încadrat pe perioadă determinată

Nr.
crt.

La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un 
nou alineat (4), cu următorul cuprins;

Amendamentul propus acoperă situaţia 
existentă în cazul unităţilor şi a structurilor 
sanitare nou-create pentru îngrijirea 
bolnavilor COVID 19 în spitale care nu 
aveau în structura lor secţii de profil [ex. 
Boli infecţioase, Pneumologie], înaintea 
pandemiei COVID-19 precum şi în secţiile 
care au fost convertite în structuri de 
îngrijire COVID-19 şi care, după încheierea 
pandemiei vor reveni la profilul iniţial. 
Aceste structuri nou-create, având un 
caracter temporar, nu permit angajarea pe 
perioadă nedeterminată, în unităţile 
sanitare de care aparţin, a medicilor dintr-o 
anumită specialitate, dacă unitatea 
respectivă nu are în structura sa de bază o 
asemenea secţie. Forma Iniţială creează un 
statut diferit, discriminatoriu, pentru 
medicii care au lucrat în acest tip de unităţi 
sanitare.
Amendament adoptat cu majoritate de 
voturi

1.

„(4) De prevederile prevăzute la art. 1, alin.(3) 
beneficiază şi medicii angajaţi în structurile nou- 
create în perioada stării de alertă, în scopul tratării 
bolnavilor COVID-19, aceştia putându-se prezenta la 
examenul organizat de unităţile sanitare cu paturi în 
specialitatea în care sunt confirmaţi dacă unitatea cu 
care a încheiat contractul de muncă pe perioadă 
determinată nu are în structura sa o secţie din 
aceeaşi specialitate, după caz, la solicitarea unităţii 
spitaliceşti."

Autori: Comisia pentru sănătate şi Comisia
pentru muncă, familie şi protecţie socială
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