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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/798 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 590/2020 din 30 
septembrie 2020, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 



 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
Telefon: 021.414.11.30, 021.414.11.31; Fax: 021.314.68.69; e-mail: cp07@cdep.ro 

 

2

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 12 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/798 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru acordarea unui stimulent de risc 

pentru personalul din învăţământ în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2 
 
 

În temeiul art.94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa PLx 590/2020 din 30 septembrie 
2020, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
Lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din 
învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare acordarea unui 
stimulent de risc cadrelor didactice, precum şi personalul didactic auxiliar 
şi personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar şi universitar de 
stat, din învăţământul particular acreditat şi din unităţile de învăţământ 
preuniversitar înfiinţate în structura instituţiilor de învăţământ superior, în 
cuantum de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei lunar, pe durata 
stării de alertă şi a stării de urgenţă, pentru implicarea şi expunerea în 
faţa riscului răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 

septembrie 2020. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.945/10.09.2020) 
• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.8868/17.09.2020). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa online a comisiei din 7 
octombrie 2020 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 

• dl Petronel Munteanu - secretar general adjunct, Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale 

• dl Simion Hăncescu - președinte, Federația Sindicatelor Libere din 
Învățământ din România. 
 
La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de 

prezenţă. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate voturi (un vot 

împotrivă şi 3 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

1.  
Titlul Legii 

 
Lege privind acordarea unui stimulent de risc 
pentru personalul din învățământ în contextul 

situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului  SARS-CoV-2 

 

 
 
 
Nemodificat 

 

2.  
Art.1.- (1) Cadrele didactice, precum și 
personalul didactic auxiliar și personalul 
nedidactic din învățământul preuniversitar și 
universitar de stat,  din învățământul 
particular acreditat și din unitățile de 
învățământ preuniversitar înființate în structura  
instituțiilor de învățământ superior, vor primi un 
stimulent de risc în cuantum de 2000 de lei 
lunar, respectiv de 1500 de lei lunar acordat pe 
toată durata stării de alertă și a stării de urgență, 
pentru implicarea și expunerea în fața riscului 
răspândirii coronavirusului COVID-19. 
 

 
Art.1. - (1) Începând cu anul 
școlar/universitar 2020–2021, pe perioada 
stării de alertă/stării de urgență instituite 
ca urmare a situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, personalul didactic, personalul 
didactic auxiliar și personalul nedidactic din 
învățământul preuniversitar şi universitar de stat, 
precum şi din unitățile de învățământ 
preuniversitar înființate în structura instituțiilor 
de învățământ superior, beneficiază de un 
stimulent de risc după cum urmează: 
 

 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) în cuantum de 2000 de lei lunar, pentru 
personalul didactic; 
b) în cuantum de 1500 de lei lunar, pentru 
personalul didactic auxiliar și personalul 
nedidactic. 
 
(2) Stimulentul de risc prevăzut la alin.(1) 
se acordă pe durata desfăşurării cursurilor 
aferente anului şcolar/universitar pe 
perioada stării de alertă/stării de urgență, 
proporţional cu timpul în care persoanele 
din categoriile prevăzute la alin.(1) îşi 
desfăşoară fizic activitatea în cadrul 
unităţilor de învăţământ în prezența 
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor/ 
studenţilor.  
 
(3) Lista persoanelor din categoriile 
prevăzute la alin. (1), care beneficiază de 
stimulentul de risc acordat potrivit 
prezentei legi, se stabileşte, lunar, prin 
decizie a conducătorului unităţii de 
învăţământ. Conducătorul unităţii de 
învăţământ este responsabil pentru 
întocmirea listei beneficiarilor stimulentului 
de risc prevăzut la alin. (1) şi are obligaţia 
comunicării acesteia către inspectoratul 
şcolar. 
 
 

 
Prevederi necesare, 
pentru claritatea 
normei. 
 
 
 
 
 
 
Pentru clarificarea 
procedurii de acordare 
a stimulentului. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

 
(2) Stimulentul de risc acordat conform alin.(1) 
nu se cuprinde în baza lunară de calcul al 
contribuției de asigurări sociale, contribuției de 
asigurări sociale de sănătate, respectiv al 
contribuției asiguratorii pentru muncă, 
reglementată la titlul V «Contribuții sociale 
obligatorii» din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 
(4) Stimulentul de risc acordat potrivit 
dispozițiilor alin.(1) nu se cuprinde în baza 
lunară de calcul al contribuției de asigurări 
sociale, contribuției de asigurări sociale de 
sănătate, respectiv al contribuției asiguratorii 
pentru muncă, reglementată la titlul V 
«Contribuții sociale obligatorii» din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
__ 
 

 
Art.2. – (1) Personalul din învăţământul 
preuniversitar şi universitar particular 
acreditat/autorizat poate beneficia de 
stimulentul de risc în condiţiile prezentei 
legi, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute 
la art.1 alin.(2). 
 
(2) Stimulentul de risc prevăzut la alin.(1) 
se poate suporta şi din finanţarea asigurată 
de stat, potrivit legii, în baza costului 
standard per elev/preşcolar/antepreşcolar. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 
 
 
 

 
Pentru reglementarea 
posibilităţii acordării 
stimulentului şi 
cadrelor didactice din 
învăţământul particular 
acreditat. 
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Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) Motivare 

4.  
Art.2. - În termen de 15 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va 
emite normele de aplicare a prezentei legi. 
 

 
Art.2 se elimină. 
 
Autor: deputat Adrian Solomon 
 

 
Nu sunt necesare 
norme metodologice 
având în vedere 
detalierea din 
amendamentele 
propuse. 
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