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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATULCAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind reglementarea statutului personalului care, in 

perioada starii de alerta sau a situa^iilor de rise epidemiologic §i 
biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost incadrat pe 

perioada determinata, precum §i pentru modificarea §i completarea 

unor acte normative

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. i, - (1) Prin derogate de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea 

nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificMle completarile 

ulterioare, precum si de la prevederile art. 464 ^i art. 554 alin. (7) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, de la prevederile 

art. 9 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind statutul poli^istului, cu 

modificarile §i completarile ulterioare §i ale Legii nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
Ministerul Sanatatii §i unitatile afiate in subordinea §i/sau in coordonarea 

acestuia, Ministerul Afacerilor Interne §i unitalile §i institutiile aflate in 

subordinea, in cadrul §i/sau in coordonarea acestuia, autoritatile
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administratiei publice locale §i ministerele §i institu^iile cu re^ea sanitara 

proprie, precum §i institu^iile publice de asisten^a sociala, organizeaza 

examen, in vederea ocuparii posturilor pe perioada nedeterminata, pentru 

personalul care, in perioada starii de alerta sau a situatiilor de rise 

epidemiologic si biologic, a ocupat fara concurs posturi de execu^ie pe 

perioada determinata.
(2) Examenul prevazut la alin. (1) se organizeaza anterior 

incetarii contractului individual de munc^raportului de serviciu pe 

perioada determinata.
(3) Personalul nominalizat la alin. (1) poate participa la 

examenul organizat in vederea incadrarii in postul ocupat pe durata 

determinata din cadrul unitatii unde i§i desfa^oara activitatea.
(4) De prevederile alin. (3) beneficiaza §i medicii angaja^i in 

structurile nou-create in perioada starii de alerta, in scopul tratarii 
bolnavilor de COVID-19, ace§tia putandu-se prezenta la examenul 
organizat de unita^ile sanitare cu paturi in specialitatea in care sunt 
confirma^i daca unitatea cu care a incheiat contractul de munca pe 

perioada determinata nu are in structura sa o sec^ie din aceea^i 
specialitate, dupa caz, la solicitarea unita^ii spitalice§ti.

Art. 2. - Modalitatea de organizare §i desfasurare a examenului 
prevazut , la art. 1 alin. (1) se elaboreaza §i se aproba prin ordin al 
ministrului sau, dupa caz, prin act administrativ al persoanei care are 

competenta legala de numire, in termen de 30 de zile de la data intrarii in 

vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Prevederile art. 1 nu se aplica pentru personalul care a 

ocupat func^ii de conducere.

Art. 4. - Prin exceptie de la dispozi^iile art. 1 alin. (1) se poate 

organiza examen, in vederea ocuparii posturilor pe perioada 

nedeterminata, si pentru personalul contractual din cadrul directiilor de 

sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti §i serviciilor 

de ambulanta judetene §i Serviciul de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, care,
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in perioada starii de alerta, a ocupat posturi pe perioada determinata in 

cadrul celor 2000 de posturi aprobate pentru aceste institutii in baza 

Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea 

Ministerului Sanatatii, cu modificarile ulterioare.

Art. 5. “ in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi se modifica in mod corespunzator Hotararea Guvernului 

nr. 144/2010 privind organizarea §i func^ionarea Ministerului Sanata^ii, 
cu modificarile completarile ulterioare.

Art. 6. - Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru 

prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in 

Monitorul Qficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolui 11 se modiflca va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11.- Pana la incetarea starii de alerta, posturile vacante sau 

temporar vacante din cadrul Ministerului Sanatafii §i unitafilor aflate in 

subordinea §i in coordonarea Ministerului Sanatafii, inclusiv funcfiile 

publice de execufie §i conducere, pot fi ocupate prin numire, fara concurs, 
de flincfionari public! sau personal contractual care indeplinesc cerinfele de 

ocupare stabilite in fi§a postului §i in actele nonnative specifice domeniului 
de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevazut a fi 
incadrat ppstul vacant, §i criteriile prev^ute de statutele profesionale 

specifice. Numirea in cadrul aparatuiui propriu al Ministerului Sanatafii se 

face prin ordin al ministrului sanatafii §i inceteaza de drept in cel mult 90 de 

zile de la data incetarii starii de alerta sau inainte de termeh, la inipativa 

angajatorului. Numirea in cadrul unitafilor aflate in subordinea sau in 

coordonarea Ministerului Sanatafii se face prin act administrate al 
conducatorului institufiei sau al unitafii angajatoare, cu incadrarea in limita 

numarului maxim de posturi aprobate de catre ordonatorul principal de 

credite prin statul de funcpi, inceteaza de drept in cel mult 90 de zile de la 

data incetarii starii de alerta sau inainte de termen, la inifiativa 

conducatorului institufiei sau al unitapi angajatoare.”



2. La articolu! 27, alineatele (1) §i (2) se modiflca §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„Art. 27. ~ (1) Institufiile autoritaple publice pot angaja 

personal fara concurs, in func^ie de nevoile determinate de prevenirea 

combaterea situa^iei care a generat starea de alerta §i exclusiv pentru 

activitaji legate de aceasta, pentru o durata determinate, ce nu poate depa§i 
90 de zile de la data incetarii starii de alerta.

(2) Pe durata starii de alerta, prin derogare de la prevederile 

Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, numirile in 

funcliile publice sau de inalt func^ionar public pot fi facute doar daca 

indeplinesc condiliile de a fi funclionar public sau, dupa caz, inalt 

func^ionar public §i numai daca sunt necesare pentru punerea in aplicare 

a masurilor prevazute de prezenta lege ^i pentru o durata determinate de 

maximum 90 de zile de la data incetarii sterii de alerte.”

Art. 7, - La articolul 21 din Legea nr. 136/2020 privind 

instituirea unor mesuri in domeniul senete^ii publice in situa^ii de rise 

epidemiologic §i biologic, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr.884 din 28 septembrie 2020, cu modificerile §i completerile 

ulterioare, dupe alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^), cu 

urmetorul cuprins:
„(L) La data inceterii sterii de rise epidemiologic §i biologic, 

personalul angajat in conditiile alin. (1) isi continue activitatea, cu acordul 
seu, pentru o perioade ce nu poate depe§i 90 de zile.”
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectareaprevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (1) din Constitutia 

Romdniei, repuhlicatd.
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