Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 4c-10/ 117/ 18 mai 2020

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

Vă înaintăm raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului
sanitar trimis Comisiei pentru sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr.
Plx. 157/2020 din 27 aprilie 2020.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Conf. Dr. Florin Buicu

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 4c-10/ 117/ 18 mai 2020

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității
administrative a sistemului sanitar
În temeiul dispoziţiilor art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar a fost trimis, în
procedură de urgență, Comisiei pentru sănătate şi familie cu adresa Plx. 157/2020 din data de 27 aprilie 2020 în vederea examinării
și întocmirii unui raport.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 23 aprilie 2020.
Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere :
avizul favorabil cu observații al Consiliului Legislativ (nr.330/ 3.04.2020);
avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport (nr.4c-11/137) ;
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-

avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr.4c-9/255).

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri în scopul întăririi capacității administrative a sistemului sanitar pe
perioada stării de urgență determinate de virusul COVID-19.
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat
iniţiativa legislativă, în şedinţa din 18 mai 2020, prin mijloace de comunicare la distanță. La votul final asupra proiectului au
participat deputaţi conform listei de prezență. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria
legilor ordinare.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea
capacității administrative a sistemului sanitar ( Plx.157/2020), cu amendamentele admise prezentate în anexă.

PREŞEDINTE,
Conf. Dr. Florin Buicu

Întocmit,
Dr.Florin Danciu – consilier parlamentar
3

ANEXA

I. Amendamente admise
Nr.
crt.

Text
Ordonanță de urgență

1.

Text adoptat de Senat
Titlul legii

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Titlul legii

Motivarea
amendamentelor
propuse

Lege pentru aprobarea Ordonanței de Nemodificat
urgență a Guvernului nr.40/2020
privind
întărirea
capacității
administrative a sistemului sanitar
2. Titlul ordonanței

Nemodificat

Nemodificat

Articol unic.- Se aprobă Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.40 din 2 aprilie
2020 privind întărirea capacității
administrative a sistemului sanitar,
publicată în Monitorul Oficial al

Articol unic.- Se aprobă
Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.40 din 2 aprilie
2020
privind
întărirea
capacității administrative a

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.
40 din 2 aprilie 2020 privind
întărirea capacităţii administrative a
sistemului sanitar

3.

Tehnică legislativă
avînd în vedere că
se
propune
eliminarea alin.(3)
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României, Partea I, nr.281 din 3 aprilie sistemului sanitar, publicată în la art.3 care a fost
2020, cu următoarele modificări şi Monitorul Oficial al României, adoptat la Senat.
Partea I, nr.281 din 3 aprilie
completări:
2020,
cu
următoarele
modificări:
4. Art. 1 Începând cu data intrării în Nemodificat
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, pe perioada situaţiei de
urgenţă instituite în condiţiile
Ordonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul
stării de urgenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin
Legea
nr. 453/2004,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, Ministerul Sănătăţii
coordonează
organizarea
şi
funcţionarea tuturor unităţilor
sanitare
din
subordinea
autorităţilor administraţiei publice
locale şi exercită inclusiv atribuţia
de numire, suspendare şi eliberare
din funcţie a persoanelor care
ocupă funcţii de conducere în
cadrul acestor unităţi.

Nemodificat
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5.

Art. 2 (1)Rezidenţii aflaţi în
ultimul an de pregătire care au
finalizat stagiul de rezidenţiat pe
perioada stării de urgenţă se
reîncadrează
pe
perioadă
determinată, în condiţiile legii,
până la data de 31 octombrie
2020.
(2)Pentru rezidenţii aflaţi în
ultimul an de pregătire care
urmează să finalizeze stagiul de
rezidenţiat pe perioada stării de
urgenţă, contractele individuale
de muncă pe perioadă determinată
se prelungesc, în condiţiile legii,
până la data de 31 octombrie
2020.
(3)De prevederile alin. (1) şi
(2) beneficiază şi rezidenţii pe
post, cu salarizarea aferentă
ultimului an de pregătire.
(4)De prevederile alin. (1)-(3)
beneficiază şi rezidenţii care
finalizează stagiul de rezidenţiat
după încetarea stării de urgenţă,

1. La articolul 2 alineatele (1), (2) Nemodificat
și (4) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„Art.2.- (1) Rezidenții aflați în
Nemodificat
ultimul an de pregătire care au finalizat
stagiul de rezidențiat pe perioada stării
de urgență se reîncadrează cu
salarizarea aferentă pe perioadă
determinată, în condițiile legii, până la
data de 31 octombrie 2020.
(2) Pentru rezidenții aflați în
Nemodificat
ultimul an de pregătire care urmează să
finalizeze stagiul de rezidențiat pe
perioada stării de urgență, contractele
individuale de muncă pe perioadă
determinată cu salarizarea aferentă se
prelungesc, în condițiile legii, până la
data de 31 octombrie 2020.
Nemodificat
Nemodificat

(4) De prevederile alin.(1)-(3)
(4) De prevederile alin. (1)beneficiază
și
rezidenții
care
finalizează stagiul de rezidențiat după (3) beneficiază și rezidenții
încetarea stării de urgență, până la data care au finalizat stagiul de
de 31 octombrie 2020.”
rezidențiat în 2020 până la
decretarea stării de urgență
precum și rezidenții care

Pentru a da posibilitatea de a
beneficia de aceste dispoziții și
rezidenții care au finalizat
rezidențiatul înainte de instituirea
stării de urgență.
Mulți medici și-au finalizat
programul de rezidențiat în
perioada 01.01 - 15.03.2020. De
asemenea, tot în această perioadă
(01.01- 15.03. 2020), medici
rezidenți și medici rezidenți în an
terminal au fost angajați în
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dar nu mai târziu de data de 31
octombrie 2020.

finalizează
stagiul
de
rezidențiat după încetarea stării
de urgență, până la data de 31
octombrie 2020.
(Comisia pentru sănătate și familie +
Nicolae Velcea – Deputat PSD)

domeniul sanitar, cu contracte pe
perioadă
determinată.
Majoritatea dintre ei au ales să
rămână în continuare în sistemul
de
sănătate
pe
perioada
pandemiei, unii dintre ei
desfășurându-și activitatea în
cadrul unor instituții spitalicești
spitale suport covid-19..
Acești medici, angajați înainte de
declararea stării de urgentă (cu
maxim 2-3 luni) au fost prezenți
în ture/gărzi sau conform
graficelor publice, în asigurarea
actului medical conform fișei
postului
și
competențelor
profesionale în funcție de
necesitățile instituției.
Faptul că în textul acestui proiect
de lege, acești medici

nu

sunt

luați în considerare, constituie o
încălcare
a
principiului
nediscriminării şi al egalităţii şi
echităţii în muncă, care trebuie
corectată.

6.

2. La articolul 3, alineatul
(2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 3 (1)Pe perioada situaţiei de
urgenţă, prin derogare de la Nemodificat
prevederile legale în vigoare,
posturile vacante sau temporar
vacante din cadrul Ministerului
Sănătăţii şi unităţilor aflate în
subordinea, coordonarea şi sub
autoritatea Ministerului Sănătăţii,
inclusiv funcţiile publice de

Nemodificat
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execuţie şi conducere, pot fi
ocupate şi de către personal
contractual, fără organizarea
concursului, în mod direct, prin
numirea de către ordonatorul de
credite, cu stabilirea drepturilor
salariale pentru funcţia ocupată,
conform
Legii-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)Raporturile juridice încheiate
potrivit prevederilor alin. (1) Nemodificat
încetează de drept la 45 de zile de
la încetarea situaţiei de urgenţă.

(2)Raporturile
juridice
încheiate potrivit prevederilor
alin. (1) încetează de drept la
încetarea situaţiei de urgenţă
cu
excepția
raporturilor
juridice
încheiate
pentru
posturile de execuție vacante
care încetează la finalizarea
concursurilor pentru ocuparea
acestor posturi și a raporturilor
juridice
încheiate
pentru
posturile
de
execuție
suspendate
pe
perioada
absenței titularului postului
care încetează la revenirea
titularului de post.
(Comisia pentru sănătate și
familie)

Personalul angajat în
timpul
stării
de
urgență este necesar
bunei desfășurări a
activității medicale și
după
încetarea
acesteia.
Prin
modificările propuse
se
fac
distincții
necesare și cu privire
la posturile vacante
sau vacante temporar.
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7.
2. La articolul 3, după alineatul (2) Se elimină
se introduce un nou alineat, alin.(3), (Comisia pentru sănătate și
familie)
cu următorul cuprins:
„(3) În cazul personalului
medical angajat în condițiile alin.(1) în
unități sanitare, pe secțiile desemnate
să
asigure
asistență
medicală
pacienților cu COVID-19, la încetarea
contractului individual de muncă
încheiat pe perioadă determinată,
unitatea medicală va încheia contracte
de muncă pe durată nedeterminată.
Contractul individual de muncă este
încheiat
înainte
de
împlinirea
termenului prevăzut la alin.(2), la
exprimarea acordului din partea
angajatului în cauză.”

Este nelegal și imoral
ca persoanele care au
fost angajate fără
participarea la un
concurs să beneficieze
de transformarea
contractelor pe durată
determinată în
contracte pe durată
nedeterminată.
Măsurile derogatorii
determinate de situația
excepțională trebuie să
inceteze la încetarea
stării care le-a
determinat.
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