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Comisia pentru inva^amant, 
§tiint:a, tineret §i sport Nr.XXVIII/205/15.09.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru acordarea unui stimulent de rise 

pentru personalul din inva^mant pe intreaga durata a starii de alerta si 
urgenta, ca urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mvafamant, §tiin^a, 
tineret §i sport, prin adresa nr. L 599/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru acordarea unui stimulent de rise pentru 

personalul din mvatamant pe intreaga durata a starii de alerta si 
urgenta, ca urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19, 
in^iatori: Cazanciuc Robert-Marius - senator PSD; Freda Radu-Cosmin - 
senator PSD; Stanescu Paul - senator PSD; Ciolacu Ion-Marcel - deputat PSD; 
Simonis Alfred - Robert - deputat PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect acordarea lunara a unui stimulent 
de rise pentru personalul din invatamantul de stat pe intreaga durata a 

starii de alerta si a starii de urgenta, in contextul raspandirii 

coronavirusului SARS-CoV-2.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a avizat favorabil 

cu observapi §i propuneri.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara s piata de capital si 

Comisia pentru sanatate publica au avizat favorabil propunerea legislativa.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile
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ulterioare, din partea Guvernului: doamna Secretar de stat Irina Covaci - 
Ministerul Educatiei si Cercetarii.

In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, 
an fost adoptate §i se regasesc in anexa ce face parte integranta din prezentul 
raport.

In ^edinja din 15 septembrie 2020 membrii Comisiei an analizat 
propunerea legislativa si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte 

raport de admitere cu amendamente admise.
Comisia pentru invaiamant, ^tiinfa, tineret §i sport supune spre 

dezbatere §i adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu
amendamente admise si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.(2) din Constitu^ie.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, §i art.92 alin.(7) 

pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, 
Senatul este prima Camera sesizata.

Secr^Uf,Pr^^edinte,

Senator LiHana SbirneaSenator Liviu-Marian Pop
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Anexa la Raportul nr. XXVIII/205/15.09.2020

AMENDAMENTE ADMISE
la Propunerea legislativa pentru acordarea unui stimulent de rise pentru personalul din invalnniant pe intreaga durata a starii de

alerta si urgenta, ca urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19
(L599/2020)

ObservatiiAmendamente adoptate de ComisieNr. Text propunere legislativa
crt.

Observatia 
Consiliului legislativ

Titlul legii: Lege privind acordarea unui stimulent de 
rise pentru personalul din mvafamant in contextul 
situatiei epidemiologice determinate de 
raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2

1. Titlul legii: Lege pentru acordarea unui stimulent de rise 
pentru personalul din mvatamant pe intreaga durata a 
starii de alerta si urgenta, ca urmare a riscului 
raspandirii coronavirusului COVID-19

Autor amendament: 
Comisia

Art. 1 - (1) - Cadrele didactice, precum si personalul 
didactic auxiliar §i personalul nedidactic din 
invatamantul preuniversitar si universitar de stat, 
din invatamantul particular acreditat si din 
unitatile de invatamant preuniversitar inflintate in 
structura institutiilor de invatamant superior, vor 
primi un stimulent de rise in cuantum de 2000 de lei 
lunar, respectiv de 1500 de lei lunar acordat pe toata 
durata starii de alerta §i a starii de urgenta, pentru 
implicarea si expunerea in fata riscului raspandirii 
coronavirusului COVID-19.

2. Articolul I. - [1} - Cadrele didactice, precum si 
personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din 
invatamantul de stat vor primi un stimulent de rise in 
cuantum de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei 
lunar acordat pe toata durata starii de alerta §i a starii de 
urgenta, pentru implicarea si expunerea in fata riscului 
raspandirii coronavirusului COVID-19.

(2) - StimulentuI de rise acordat conform alin. (1) 
nu se cuprinde in baza lunara de calcul al contributiei

(2). - StimulentuI de rise acordat conform alin. (1) nu 
se cuprinde in baza lunara de calcul al contribufiei de
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de asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de 
sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru 
munca, reglementata la titlul V «Contributii sociale 
obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

asigurari sociale, contributiei de asigurari sociale de 
sanatate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru 
munca, reglementata la titlul V «Contributii sociale 
obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificarile §i completarile ulterioare.

3. Art. II. - In termen de 15 de zile de la data intrarii m 
vigoare a prezentei legi,. Guvernul va emite normele de 
aplicare ale prezentei legi.

Art.2. - In termen de 15 de zile de la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite normele de 
aplicare ale prezentei legi.
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