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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE
privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada 

stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.l.- (1) Prin derogare de la prevederile art.30 alin.(2) din Legea nr.53/2003 - 
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la 

prevederile art.554 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile sanitare cu 

paturi, serviciile de ambulanţă şi direcţiile de sănătate publică pot organiza examen, 
în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în 

perioada stării de alertă, a ocupat posturi de execuţie pe perioadă determinată.
(2) Examenul prevăzut la alin.(l) se organizează anterior încetării 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată.
(3) Personalul nominalizat la alin.(l) poate participa la examen în 

vederea ocupării postului avut sau a unui alt post normat şi vacant din cadrul unităţii 
unde îşi desfăşoară activitatea, corespunzător condiţiilor generale şi specifice 

prevăzute pentru ocuparea postului.
(4) pe prevederile prevăzute la alin.(3) beneficiază şi medicii angajaţi în 

structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de 

COyiD-19 , aceştia putându-se prezenta la examenul organizat de unităţile sanitare 

cu paturi în specmlitatea în care sunt confinnaţi 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.
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Art.2.-Modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului prevăzut la art.l 
alin.(l) se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului 
sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului articol.

Art.3.- Prevederile art. 1 nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcţii de 

conducere.

Art.4.- Pentru personalul contractual din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi 
serviciilor de ambulanţă care, în perioada stării de alertă, a ocupat posturi pe perioadă 

determinată în cadrul celor 2000 de posturi aprobate pentru aceste instituţii pe 

perioadă determinată în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, contractul individual 
de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat în condiţiile art.l încetează la data 

anulării postului.

Art.5.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art.2, care intră în vigoare 

la 3 zile de la publicare.



3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 februarie 

2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia 

României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

Alina-Ştefania Gorghiu

A

dana.popescu
Text Box




