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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

LEGE
privind reglementarea statutului personalului contractual care, in perioada starii de alerta, a

fost incadrat pe perioada determinata

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1. - (1) Prill derogare de la prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.53./2003 - Codul muncii, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum §i de la prevederile art. 554 alin.(7) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, unitatile sanitate cu paturi, serviciile de ambulanta si directiile de sanatate 
publica pot organiza examen, in vederea ocuparii posturilor pe perioada nedeterminata, pentru 
personalul care, in perioada starii de alerta, a ocupat posturi de execufie pe perioada determinata.

(2) Examenul prevazut la alin.(l) se organizeaza anterior incetarii contractului individual de munca pe 
perioada determinata.

(3) Personalul nominalizat la alin.(l) poate participa la examen in vederea ocuparii postului avut sau a 
unui alt post normat §i vacant din cadrul unitapi unde i§i desfa^oara activitatea, corespunzator condipilor 
generale §i specifice prevazute pentru ocuparea postului.

Art.2. - Modalitatea de organizare §i desfa§urare a examenului prevazut la art.l alin.(l) se elaboreaza 
de Ministerul Sanatapi si se aproba prin ordin al ministrului sanatapi, in termen de 30 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentului articol.

Art.3. - Prevederile art.l nu se aplica pentru personalul care a ocupat func|ii de conducere.

Art.4. - Pentru personalul contractual din cadrul direcpilor de sanatate publica §i serviciilor de 
ambulanta care, in perioada starii de alerta, a ocupat posturi pe perioada determinata in cadrul celor 2000 
de posturi aprobate pentru aceste institupi pe perioada determinata in baza Hotararii Guvernului 
nr.144/2010 privind organizarea §i funcponarea Ministerului Sanatapi, contractul individual de munca 
pe perioada nedetenninata incheiat in condipile art. 1 inceteaza la data anularii postului.

Art.5. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Olicial al Romaniei, 
Partea I, cu exceppa art.2, care intra in vigoare la 3 zile de la publicare.

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si 
ale art. 76. alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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