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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Ministerului Muncii, 

 Doamnei ministru Raluca Turcan,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: stadiul propunerii legislative pentru recunoașterea meritelor personalului medical 

participant la acțiuni împotriva COVID-19 

 

Prin adresa 309/02.04.2020, Secretarul General al Senatului a avizat favorabil 

propunerea legislativă înregistrată la Consiliul Legislativ pentru recunoaşterea meritelor 

personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID– 19. Secretarul General 

al Senatului arată că propunerea are ca obiect reglementarea unor modalități de recunoaștere a 

personalului medical care s-a aflat în prima linie a luptei cu pandemia, încă de la început, fapt 

pentru care s-a propus acordarea unor distincții și drepturi medicilor, asistenților, infirmierilor etc. 

care au pierdut bătălia cu moartea, dar și urmașilor acestora. De asemenea, s-a propus instituirea 

”Zilei personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva coronaviruslui SARS-CoV-2” 

în data de 11 martie a fiecărui an. În data de 9 aprilie 2020 și Consiliul Economic și Social a avizat 

favorabil propunerea legislativă inițiată de 45 de parlamentari PSD, care a fost depusă în 30 martie 

2020, pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale 

COVID-19.  

 Art 3 din Legea 56/2020 prevede că la decesul unei persoane dintre cele prevăzute la art. 2 

alin. (1), Ministerul Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie acordă 

familiei acesteia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un 

ajutor suplimentar în cuantum egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

  

Articolul 4 

(1) Urmașii personalului medical decedat în urma complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu 

coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele drepturi: 

a) dreptul la pensie de urmaș până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-

o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 

26 de ani; 

b) pensie de urmaș egală cu 75% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție avut/avută 

de personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) la data decesului; 

c) dreptul la asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului 

Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către 

acestea; 
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d) scutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate 

sau coproprietate. 

(2) Soția/Soțul supraviețuitoare/supraviețuitor beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-

d) dacă nu se recăsătorește. 

 

 De la începutul pandemiei și până în prezent au decedat aproximativ 90 de lucrători 

medicali, iar după imunizarea cu cele două doze de vaccin, numărul celor infectați din rândul 

personalului sanitar și medical s-a redus cu aproape 90%. În acest context, doamnă ministru, să 

recompensăm 90 de familii care și-au pierdut o persoană dragă în lupta cu COVID-19 nu 

poate fi o ”povară” pentru Ministerul Muncii sau pentru Ministerul Sănătății. În consecință vă 

rog, doamnă ministru, să revedeți Legea 56/2020 și să solicitați Guvernului să dea Ordonanța 

de Urgență care să completeze legea pentru a ne putea arăta recunoștința față de supraviețuitorii 

cadrelor medicale și pentru devotamentul pe care acestea l-au arătat în fiecare moment în lupta cu 

acest virus. Totodată, am să vă rog să îmi răspundeți la următoarele două întrebări:  

 

1. Aveți cunoștință, doamna ministru de faptul că soții supraviețuitori ai unui cadru 

medical/sanitar care s-au adresat Ministerului Sănătății pentru acordarea celor două 

salarii au fost direcționați spre Ministerul Muncii? Casele de Pensii refuză să aplice 

legea fiind deschise procese în acest sens.  

2. Veți milita la nivelul Guvernului pentru adoptarea Ordonanței de Urgență care să 

completeze Legea nr. 56/2020 precum și cuprinderea în buget a fondurilor necesare 

în vederea aplicării legii? În calitate de ministru al Muncii vă rog să găsiți soluția care 

poate duce la aplicarea aceastei inițiative legislative care nu face decât să recunoască 

meritele ”eroilor” care se află în prima linie, de un an de zile.  

 

Am speranța că atât dumneavoastră, cât și membrii Guvernului pe care îl reprezentanți veți găsi 

stropul de empatie necesar pentru ca această lege să fie aplicată, iar prin recompensarea financiară 

și respectarea criteriilor stabilite la Art. 3 și Art. 4 nu faceți altceva decât să arătați că Guvernul 

României poate să fie alături de familiile care au rămas în urma cadrelor medicale decedate în lupta 

cu coronavirusul SARS-CoV-2, măcar în ceasul al doisprezecelea.  

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

Cu respect, 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 




