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Către Biroul Permanent al Senatului

în temeiul prevederilor art.74 alin.(4) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintez spre dezbatere şi adoptare Propunerea 

legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării 
activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu 

handicap grav şi asistent personal profesionist.

Iniţiator,

Oana-Silvia ŢOIU

Deputat Alianţa USR PLUS
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EXPUNERE DE MOTIVE

SituaHa actuală >
1. Conform Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare’.
Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter 

temporar, care poate fi dispusă, după caz, la:
a) o persoană sau familie;
b) un asistent matemal;
c) im serviciu de tip rezidenţial licenţiat în condiţiile legii.
în ceea ce priveşte activitatea persoanei atestate ca asistent matemal în condiţiile legii, 

aceasta se desfăşoară în baza unui contract cu caracter special, aferent protecţiei copilului, 
încheiat cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) sau cu un 

organism privat acreditat.
Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice ‘ subliniază faptul că 

identificarea unor servicii de tip familial pentru copiii instituţionalizaţi este o prioritate majoră 

în procesul de dezinstituţionalizare. însă acest lucru poate fi foarte dificil deoarece mulţi dintre 

aceşti copii de vârste mici au dizabilităţi severe sau se află în programe de îngrijiri paliative, 
pentru că părinţii lor nu dispun de resursele necesare pentru a le asigura îngrijiri adecvate, 
pentru că serviciile medicale de care au nevoie în mod constant sunt deficitare şi pentru că îa 

multe judeţe nu există suficienţi sau nu există deloc asistenţi matemali profesionişti (AMP^
pentru astfel de cazuri.

2. în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare’.
Copilul sau persoana adultă cu handicap grav are dreptul la un asistent personal care să 

asigure îngrijirea şi protecţia acestora. Contractul individual de muncă al asistentului personal 
se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, 
modalităţile şi condiţiile de încheiere, modificare şi încetare a contractului individual de muncă 

al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, cu 

modificările şi completările ulterioare.
Totodată, adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spaţiu de locuit, nu 

realizează venituri ori realizează venituri de până la nivelul salariului mediu pe economie poate

'' Planul de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice, elaborat de Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare/Banca Mondială

httn://www.coDii.ro/anDdca-content/uoloads/2016/0S/2-Plan-de-Drioriti2are-a-inchiderii.pdf

http://www.coDii.ro/anDdca-content/uoloads/2016/0S/2-Plan-de-Drioriti2are-a-inchiderii.pdf
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beneficia de îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist, altul decât soţul, soţia sau 

rudele în linie dreaptă. Contractul de muncă al asistentului personal profesionist se încheie de 

către DGASPC sau de către furnizorii de servicii sociale privaţi, acreditaţi în condiţiile legii.
Conform Raportului "Diagnoza situaţiei persoanelor cu dizabilităţi în România ’’ în 

momentul de faţă, asistentul personal profesionist nu este un serviciu funcţional. în august 
2020 existau 16 DGASPC-uri care aveau prevăzute în organigramă 238 de posturi de asistenţi 
personali profesionişti, însă doar 3 judeţe au angajat efectiv 21 de astfel de profesionişti. Faptul 
că instituţia asistentului personal profesionist nu este funcţională este justificat de 

reprezentanţii DGASPC printre altele şi prin numărul extrem de scăzut de solicitări. Una dintre 

soluţiile identificate în Raport se referă la să dezvoltarea la nivelul DGASPC-urilor a reţelelor 

de asistenţi personali profesionişti.

Reglementarea propusă
1. Pentru persoanele care au deja un raport de muncă sau un raport de serviciu şi care 

intenţionează să desfăşoare activităţi specifice în calitate de asistent matemal profesionist, 
asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist, legislaţia în 

vigoare (Codul muncii. Codul administrativ) prevede posibilitatea suspendării contractului 
individual de muncă, respectiv a raportului de serviciu doar prin acordul părţilor, la cererea 
motivată a persoanei în cauză, pentru un interes personal. în practică existând şi situaţii în care 

angajatorul nu îşi exprimă acest acord.
Dat fiind interesul prioritar al copiilor pentm care s-a dispus măsura plasamentului ca 

măsură de protecţie specială, respectiv al persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care au 

nevoie de îngrijire şi protecţie adecvată, considerăm că raportul de muncă sau de serviciu 

existent ar trebui să poată fi suspendat la iniţiativa salariatului sau a funcţionarului public în
cauză, astfel încât persoanele care urmează să desfăşoare aceste activităţi specifice în calitate 

de asistent matemal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent 
personal profesionist să beneficieze, la rândul lor, de protecţie în scopul menţinerii locului de 

muncă şi a statutului profesional câştigat.
Totodată, în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor funcţionarilor publici care 

intenţionează să acorde acest tip de îngrijire şi protecţie şi să desfăşoare respectivele activităţi 
pe bază de contract încheiat în condiţiile legii în calitate de asistent matemal profesionist, 
asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist, trebuie 

făcute câteva precizări.

^ Raportul “Diagnoza situaţiei persoanelor cu dizabilităţi în România ” realizat în anul 2020 de Banca Internaţională pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare/Banca Mondială
htta://andndca.gov.rri/w/wD-content/uoloads/2020/12/Diagnoza-situatiei-oersoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania-2020-RO.n
df
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Conform Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii
publici:

- nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau 

neremunerate în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
- pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al 

creaţiei literar-artistice;
- pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în 

legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public 

parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.
Din interpretarea dispoziţiilor legale incidente. Agenţia Naţională de Integritate 

consideră în practica sa că exercitarea de către un funcţionar public a altei funcţii sau 

desfăşurarea altor activităţi remunerate sau neremunerate în cadrul autorităţilor sau instituţiilor 

publice pe perioada suspendării din funcţia publică este de natură să genereze o situaţie de 

incompatibilitate, întrucât, suspendarea raportului de serviciu operează doar în privinţa 

obligaţiei de plată a salariului/indemnizaţiei în schimbul muncii depuse, iar respectarea 

regimului incompatibilităţilor specifice funcţiei din care a intervenit suspendarea este în 

continuare o obligaţie activă, care produce efecte juridice specifice în cazul încălcării^.
în prezent, suspendarea din funcţia publică înlătură situaţiile de incompatibilitate numai 

pentru cazurile expres prevăzute de legislaţie, cum ar fi suspendarea fiincţionarilor publici pe 

durata campaniei electorale, în cazul alegerii sau numirii într-o funcţie eligibilă sau de 

demnitate publică şi pe perioada în care este încadrat la cabinetul unui demnitar.
în acest context, având în vedere beneficiile pe care le generează activitatea de îngrijire 

şi de protecţie adecvată a copiilor pentru care s-a dispus măsura plasamentului ca măsură de 

protecţie specială, respectiv a persoanelor cu handicap grav sau accentuat, considerăm că se 

justifică precizarea faptului că, prin derogare de la prevederile art.94 alin.(l) din Legea 

nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se află în situaţie de 

incompatibilitate funcţionarul public care desfăşoară această activitate pe perioada suspendării
din funcţia publică.

Măsura se justifică întrucât incompatibilităţile reflectă acele situaţii în care un oficial 
public exercită mai multe funcţii în acelaşi timp, deşi este interzis de lege, scopul reglementării 
regimului incompatibilităţii în domeniul funcţiei publice nefiind afectat pe perioada 

suspendării raportului de muncă în scopul desfăşurării activităţilor de îngrijire şi protecţie 

anterior menţionate, iar măsura nii este de natură să diminueze în vreun fel respectarea 

standardelor de integritate ale fimcţiei publice.

^ Ghid privind incompatibilităţile şi conflictele de interese, Agenţia Naţională de Integritate, Ediţia 2016, pag.27 
httDs://sgg.gov.ro/new/wD-content/uDloads/2016/06/GhidPrivIncompatibilitati26ConflicteInterese Editia2016.pdf
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Faţă de cele prezentate, propunem spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere 

legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării 
activităţii în calitate de asistent matemal profesionist, asistent personal al persoanei cu 

handicap grav şi asistent personal profesionist.

Iniţiator,

Oana-Silvia ŢOIU

Deputat Alianţa USR PLUS
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Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea des^şurării 
activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu handicap grav şi 
asistent personal profesionist

- completarea art.51 aliii.( 1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

. - modificarea şi completarea art.514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
adininistrativ

Propuneri de modificare şi completareNr. Legea nr.53/2003
crt

Art.I. - La alineatul (1) al articolului 51 din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit.c*), cu următorul cuprins:

ARI. 511.
(1) Contractul individual de muncă poate fi suspendat 

din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până Ia 
împlinirea vârstei de 3 ani;

b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în 
vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 
pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 
18 ani;

,,c*) desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile 
legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent 
maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu 
handicap grav sau asistent personal profesionist;”

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesională;
e) exercitarea unor funcţii elective în cadrul 

organismelor profesionale constituite la nivel central sau 
local, pe toată diuata mandatului;

f) participarea la grevă.
g) concediu de acomodare.

OUG nr.57/2019Nr. Propuneri de modificare şi completare
crt

Art.U. - Articolul 514 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 
din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
se modifică şi se completează după cum urmează:

ART. 514
Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa 
funcţionarului public
(1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa 
funcţionarului public în următoarele situaţii:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea 
vârstei de 3 ani, în condiţiile legii;
b) concediu pentm îngrijirea copilului până la 7 ani, în 
cazul copilului cu handicap, în condiţiile legii;
c) concediul de acomodare cu durata de maximum un an, 
care include şi perioada încredinţării copilului în vederea 
adopţiei;
d) concediu paternal;

1.

1. La alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă 
literă, litd'), cu următorul cuprins:

„d.') desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile 
legii, a unei activităţi specifice în calitate de asistent 
maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu 
handicap grav sau asistent personal profesionist. Prin 
derogare de Ia ait.94 alin.(l) din Legea nr. 161/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare,, funcţionarul public 
care desfăşoară această activitate nu se află în stare de 
incompatibilitate pe perioada suspendării din funcţia 
publică;”



(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)
funcţionarul public este obligat să informeze autoritatea 
sau instituţia publică anterior cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de incidenţa acestora. Pentru situaţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j) funcţionarul public este 
obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu cel 
puţin 5 zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiilor 
prevăzute la alin. (1). Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. b), f) şi i), informarea se înaintează autorităţii sau 
instituţiei publice la data luării la cunoştinţă de către 
funcţionarul public de incidenţa motivului de suspendare, 
respectiv în termenul prevăzut la art.415 alin.(3). în toate 
cazurile funcţionarul public are obligaţia de a prezenta 
documentele doveditoare ale situaţiilor care conduc la 
suspendarea raporturilor de serviciu.

2. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
„(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d^i 
funcţionarul public este obligat să informeze autoritatea 
sau instituţia publică anterior cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de incidenţa acestora. Pentru situaţiile prevăzute la 
alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j) funcţionarul public este 
obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu cel 
puţin S zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiilor 
prevăzute la alin. (1). Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. b), f) şi i), informarea se înaintează autorităţii sau 
instituţiei publice la data luării la cunoştinţă de către 
funcţionarul public de incidenţa motivului de suspendare, 
respectiv în tennenul prevăzut la art.415 alin.(3). în toate 
cazurile funcţionarul public are obligaţia de a prezenta 
documentele doveditoare ale situaţiilor care conduc la 
suspendarea raporturilor de serviciu.”

(4) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut 
raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. (1) lit. a)-d) 
şi j) constituie vechime în gradul profesional al fimcţiei 
publice de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.

3. Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
„(4) Perioada în care funcţionarul public de execuţie a avut 
raporturile de serviciu suspendate potrivit alin. (1) lit. 
a)-d), dt) şi j) constituie vechime în gradul profesional al 
fimcţiei publice de execuţie pe care funcţionarul public o 
deţine.”
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LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea desfăşurării 

activităţii în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu
handicap grav şi asistent personal profesionist

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art.I. - La alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, lit.c^), cu 

următorul cuprins:
„c^) desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi 

specifice în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu 

handicap grav sau asistent personal profesionist;”

Art.II. - Articolul 514 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.555 din 5 iulie 

2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 

urmează:
1. La alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit.d^), cu următorul

cuprins:
„d‘) desfăşurarea, pe bază de contract încheiat în condiţiile legii, a unei activităţi 

specifice în calitate de asistent maternal profesionist, asistent personal al persoanei cu 

handicap grav sau asistent personal profesionist. Prin derogare de la art.94 alin.(l) din Legea 

nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarul public care desfăşoară
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această activitate nu se află în stare de incompatibilitate pe perioada suspendării din funcţia 

publică;”.

2. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d') funcţionarul public este 

obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică anterior cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
înainte de incidenţa acestora. Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e), g), h) şi j) 

funcţionarul public este obligat să informeze autoritatea sau instituţia publică cu cel puţin 5 

zile lucrătoare înainte de incidenţa situaţiilor prevăzute la alin. (1). Pentru situaţiile prevăzute 

la alin. (1) lit. b), f) şi i), informarea se înaintează autorităţii sau instituţiei publice la data 

luării la cimoştinţă de către funcţionarul public de incidenţa motivului de suspendare, 
respectiv în termenul prevăzut la art.415 alm.(3). în toate cazurile funcţionarul public are 

obligaţia de a prezenta documentele doveditoare ale situaţiilor care conduc la suspendarea 

raporturilor de serviciu.”
3. Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Perioada în care fimcţionarul public de execuţie a avut raporturile de serviciu 

suspendate potrivit alin. (1) lit. a)-d), d^ şi j) constituie vechime în gradul profesional al 
fimcţiei publice de execuţie pe care funcţionarul public o deţine.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art.65 alin.(2) şi ale art.76 alin.(l) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUIPREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Anca Dana DRAGULudovic ORBAN


