
Cätre,

Parlamentul României
Camera Deputai1or

Biroul Permanent al Senatului

n temeiul art. 74 din Constituia României, republicat, v Inaintm spre
dezbatere i adoptare Propunerea Iegislativä pentru acordarea unui
stimulent de risc pentru personalul din Invätämânt pe Intreaga duratä a
stärii de alertá Si urgentä, ca urmare a riscului räspândirii coronavirusului
COVID-19.

n temeiul art. 111 din Regulamentul Senatului, republicat, solicit procedur
de urgen.

Iniiatori:

Deputat PSD Marcel CIOLACU

Senator PSD Paul STANESCU

Deputat PSD Alfred SIMONIS

Senator PSD Robert CAZANCIUC

ROMANI A

Senator PSD Radu PREDA



PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE
pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din Invãtámânt pe

Intreaga duratã a stárii de alertã i urgenä, ca urmare a riscului ráspãndirii

coronavirusului COVID-19

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul I. - (1) — Cadrele didactice, precum i personalul didactic auxiliar i

personalul nedidactic din Invãtamântul de stat vor primi un stimulent de risc In cuantum

de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei lunar acordat pe toatä durata stãrii de alertà

a stãrii de urgenã, pentru implicarea i expunerea In fata riscului räspândirii

coronavirusului COVID- 19.

(2). - Stimulentul de risc acordat conform aIm. (1) flu se cuprinde in baza lunarã de

calcul al contribuiei de asigurari sociale, contributiei de asigurãri sociale de sãnätate,

respectiv al contribuiei asiguratorii pentru muncã, reglementata la titlul V <<Contributii

sociale obligatorii>> din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile i

completärile ulterioare.

Art. II. — In termen de 15 de zile de la data intrárii In vigoare a prezentei legi,

Guvernul va emite normele de aplicare ale prezentei legi.



Aceastä lege a fost adoptatä de Parlamentul Roniâniei, cii respectarea

prevederilor art. 75 ci ale art. 76 aim. (2) din Constitufia Rornâniei, republicatà.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Tinand cont de Inceperea noului an colar 2020-202 1 In plinã evolutie

epiderniologicã, ca urmare a riscului rãspândirii coronavirusului-COVID 19 i luând act

de circumstane1e excepiona1e create de arnenintarea cu infectia COVJD-19, precum i

de faptul cã atât cadrele didactice, cat i personalul didactic auxiliar i personalul

nedidactic din invãtãmântul de stat vor fi implicati direct in lupta cu pandemia i vor fi

extrem de expui, este necesar ca statul sa acorde un stimulent de risc In cuantum de 2000

de lei, respectiv 1500 de lei lunar, pe durata stãrii de alertã i a stärii de urgenã, cadrelor

didactice, personalul didactic auxiliar i personalul nedidactic din inväämântul de stat.

Stimulentul de risc astfel acordat nu se cuprinde In baza lunarã de calcul al

contribuiei de asigurãri sociale, contributiei de asigurãri sociale de sãnätate, respectiv al

contributiei asiguratorii pentru muncã, reglernentata la titlul V ,,Contributii sociale

obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rnodificãrile si completärile

ulterioare.

Având In vedere prevederile ordinului comun al Ministerului Sãnãtãii i al

Ministerului Educatiei i Cercetärii pentru aprobarea mãsurilor de organizare a activitai

In cadrul unitãtilor/ institutiilor de invatamant In condipi de siguranlä epidemiologica

pentru prevenirea Imbolnãvirilor cu virusul SARS-CoV-2 , In care sunt preväzute o serie

de 3 scenarii, precum i o multitudine de ghiduri privind mãsuri de sanitare i de protece

pentru fiecare nivel educaona1 In parte, se simte nevoia de stimulare financiarã a acestor

categorii foarte importante de personal.

Senator PSD

Initiatori:
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