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AVIZ
referitor la propunerea legislative pentru acordarea unui 

stimulent de rise pentru personalul din invatamant pe intreaga 

durata a starii de alerta §i urgen^a, ca urmare a riscului 

raspandirii coronavirusului COVID-19

Analizand propunerea legislative pentru acordarea unui 

stimulent de rise pentru personalul din inve|emant pe intreaga 

durate a sterii de alerte §i urgen^e, ca urmare a riscului respandirii 

coronavirusului COVID-19 (b519 din 2.09.2020), transmisa de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/3487/8.09.2020 si 
inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.Dl003/8.09.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i 
al art.46(2) din Regulamentul de organizare §i functionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizeaze favorabil propunerea legislative, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislative are ca obiect acordarea lunara a unui 

stimulent de rise pentru personalul din inva^amantul de stat pe intreaga 

durata a starii de alerta §i a starii de urgen|a, in contextul raspandirii 

coronavirusului SARS-CoV-2.
Prin continutul sau normativ, propunerea legislative face parte din 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) din 

Constitutia Romaniei, republicate, prima Camere sesizate este Senatul.
2. Intrucat propunerea legislative va avea implica^ii asupra 

bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informeri din partea 

Guvemului, in conformitate cu dispozitiile art.lll alin.(l) din 

Constitutia Romaniei, republicate.



Totodata, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind fmanlele publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare, referitoare la obligativitatea intocmirii unei fi§e firian^iare, 
cu respectarea condiliilor prevazute de art.21 din Legea responsabilitalii 

fiscal-bugetare nr.69/2010, republicata.
Referitor la acest aspect mentionam ca, in Decizia nr.331/2019, 

Curtea Constitutionala a retinut ca Jipsind fisa financiard (initiald si 

reactualizatd) nu se poate trage decdt concluzia cd la adoptarea legii 

s-a avut in vedere o sursd de fmantare incertd, generald si lipsitd de un 

caracter obiectiv si efectiv, nefiind asadar reald'\
3. Precizam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitalii solutiilor legislative 

preconizate.
Totodata, mentionam ca este necesara avizarea propunerii 

legislative de catre Consiliul Economic si Social.
4. La titlu, pentru corelare cu argumentele prezentate in 

Expunerea de motive si cu obiectul de reglementare, dar si pentru 

folosirea terminologiei medicale corecte, propunem reformularea 

acestuia, o posibila varianta fiind urmatoarea:
„Lege privind acordarea unui stimulent de rise pentru

personalul din invatamantul de stat in contextul situafiei
epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului
SARS-CoV-2”.
5. Avand in vedere ca marcarea articolelor cu cifre romane este 

specifica proiectelor prin care se intervine asupra unor acte normative 

in vigoare, cele doua articole se vor numerota cu cifre arabe, sub forma 

„Art.l”, respectiv „Art. 2”.
6. La alin.(l) al actualului art.I, este necesara revederea si 

completarea textului, din urmatoarele considerente:
a) intrucat sunt avute in vedere trei categorii de personal (cadre 

didactice, personal didactic auxiliar si personal nedidactic) care ar urma 

sa primeasca stimulentul de rise in cuantum diferit, nu este clar cine va 

beneficia de stimulentul in valoare de 2000 lei si cine va beneficia de 

stimulentul in valoare de 1500 lei; prin urmare, ar trebui prevazut 

cuantumul stimulentului care se va acorda pentru fiecare categorie de 

personal in parte;
b) in conditiile in care o parte dintre unitatile de invatamant vor 

desfasura cursurile partial sau complet online, ar trebui sa se precizeze 

in mod neechivoc faptul ca stimulentul de rise se acorda pentru
2



activitatea prestata prin prezenta fizica in unitatile de invatamant 

in care activitatea didactica se desfasoara in modalitatea „fata in 

fata”, proportional cu durata desfasurarii cursurilor in aceasta maniera, 
iar nu lunar, „pentru implicarea si expunerea in fata riscului 

raspdndirii coronavirusului COVID-W.
In actuala redactare, prin acordarea unui stimulent de rise in 

acelasi cuantum tuturor salariatilor din aceeasi categoric, indiferent de 

timpul efectiv lucrat, sunt in mod evident discriminati angajatii care 

lucreaza in conditii de rise mai mult timp, orice spor/stimulent acordat 

pentru activitate desfasurata in conditii diferite (de rise, in acest caz) 

trebuind sa fie calculat proportional cu timpul efectiv lucrat in acele 

conditii.
5

Pentru a nu avea un caracter discriminatoriu, este necesar a se 

prevedea in mod expres ca stimulentul de rise se acorda in cuantumurile 

stabilite la acest alineat numai angajatilor care presteaza activitate 

efectiva in conditii de rise conform clauzei referitoare la timpul de 

munca, stipulate in contractul individual de munca, ce corespunde unei 

normei intregi.
Mentionam ca persoanele care efectueaza concedii de odihna sau 

se afla in concedii medicale, nu presteaza activitate si nu pot primi 

integral stimulentul de rise, ci numai proportional cu timpul lucrat in 

conditii de rise.
9

Aceeasi este situatia cadrelor didactice care presteaza activitate in 

baza unor contracte individuate de munca in regim de plata cu ora.
In mod corelativ, tot din ratiuni de asigurare a egalitatii de 

tratament, este necesar a se preciza ca fiecarui angajat cu norma 

intreaga i se acorda un singur stimulent de rise in cuantumul prevazut 

in prezentul proiect.
De asemenea, pentru activitatile desfasurate in conditii de rise, 

corespunzatoare executarii mai multor contracte individuate de munca, 
fie cu norma intreaga, fie cu timp partial ori prin cumul de norme, 
stimulentul de rise ar trebui sa fie calculat conform timpului de 

munca/normei didactice aferente contractelor individuate de munca si 

majorat in mod corespunzator.
c) „COVID-19” este denumirea afectiunii generate de 

coronavirusul SARS-Cov-2, iar nu denumirea coronavirusului;
d) intrucat exprimarea „pe toata durata starii de alerta si a starii de 

urgenta” este imprecisa si poate conduce la concluzia gresita a 

caracterului retroactiv al normei, propunem ca textul sa precizeze faptul
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ca stimulentul se va acorda pe durata desfasurarii cursurilor aferente 

anului scolar/universitar 2020-2021
7. Intrucat nu toti angajatii din sistemul de invatamant de stat, prin 

natura activitatii, iau contact cu prescolari, elevi sau studenti, astfel 

incat sa fie supusi unui rise mai mare de infectare cu SARS-Cov-2 decat 

ofice alta persoana activa, propunerea legislativa ar trebui sa cuprinda 

si un articol care sa prevada persoana care va stabili lista personalului 

din cadrul categoriilor prevazute la alin.(l) care va beneficia de 

stimulent de rise.
In acest sens, poate fi folosit ca model ari.8 alin.(5) din Ordonanta 

de urgenta a Guvemului nr.43/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare.
Acest articol va fi marcat ca art.2, iar actualul art.II va deveni art.3.
8. La actualul art.II, pentru respectarea uzantelor normative, 

propunem reformularea textului in sensul indicarii autoritatii 

administratiei publice centrale care va elabora respectivele norme de 

aplicare, precum si faptul ca acestea se aproba prin hotarare a 

Guvemului.
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