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PARLAMENTUL ROMANIEI
SENAT
LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2020 privind
întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar
Senatul adoptă prezentul proiect de lege
Articol unic. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40 din 2
aprilie 2020 privind întărirea capacităţii administrative a sistemului sanitar,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.281 din 3 aprilie 2020, cu
următoarele modificări şi completări:
1. La articolul 2 alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„Art.2.- (1) Rezidenţii aflaţi în ultimul an de pregătire care au fmalizat
stagiul de rezidenţiat pe perioada stării de urgenţă se reîncadrează cu salarizarea
aferentă 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 Cu salarizarea aferentă se
prelungesc, în condiţiile legii, până la data de 31 octombrie 2020.
(4) De prevederile alin.(1)-(3) benefciază şi rezidenţii care
finalizează stagiul de rezidenţiat după încetarea stării de urgenţă, până la data de 31
octombrie 2020."
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2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin.(3),
cu următorul cuprins:
„(3) În cazul personalului medical angajat în condiţiile alin.(1) în unităţi
sanitare, pe secţiile desemnate să asigure asistenţă medicală pacien#ilor 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."
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din
23 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din
Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
~
Robert-Marius Cazanciuc

