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AL
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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, trimis cu adresa nr.
PLx.257/2020, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sorin LAZĂR

Adrian SOLOMON
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RAPORT COMUN
asupra
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada
stării de urgență
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru muncă
și protecție socială au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu
proiectul de privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență (PLx.
257/2020).
Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este
Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
ședința din 05 mai 2020.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului legal
pentru stabilirea unor măsuri în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor
cu echipamente medicale, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente
pentru decontaminare și suport triaj, containere de logistică medicală,
capabilități/formațiuni medicale mobile diagnostic și tratament utilizate în combaterea

răspândirii coronavirusului COVID-19. De asemenea, se prevede acordarea unui
stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru personalul medico-sanitar
și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea,
diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, pe perioada stării de
urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul
Fondului național unic de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat sau din fonduri
europene.





La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere:
avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.323/7.04.2020).
avizul
favorabil
al
Comisiei
pentru
sănătate
și
familie
(nr.4c-10/115/18.05.2020).
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităților naționale.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei
Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru
muncă și protecție socială și-au desfășurat lucrările în ședințe separate.
Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de
lege în ședința online din 26 mai 2020, iar cei ai Comisiei pentru muncă și protecție
socială în ședințele online din 19 şi 26 mai 2020.
La lucrările online ale Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și-au înregistrat
prezența 27 deputați din totalul de 27 de membri, iar la lucrările online ale Comisiei
pentru muncă și protecție socială și-au înregistrat prezența 24 deputați, din totalul de
24 membri ai comisiei.
La ședința online a Comisiei pentru muncă și protecție socială au participat
în calitate de invitați doamna Carmen Moraru – Secretar de Stat, în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene și domnul Tudor Polak – Secretar de Stat, în cadrul Ministerului
Muncii şi Protecţiei Sociale.
La ședința online a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a participat în
calitate de invitat doamna Carmen Moraru – Secretar de Stat, în cadrul Ministerului
Fondurilor Europene
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților raportul comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului
COVID-19, pe perioada stării de urgență, cu amendamentele admise prezentate în
Anexa.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sorin LAZĂR

Adrian SOLOMON

SECRETAR,

SECRETAR,

Marilen – Gabriel PIRTEA

Violeta RĂDUŢ

Șef serviciu
Giorgiana Ene

Consilier parlamentar
Lidia Vlădescu

Expert parlamentar
Dicu Ana Cristina

Consilier parlamentar
Camelia Revenco

ANEXĂ
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text ordonanţa de urgenţă
__

Text adoptat de Senat
Titlul legii

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)
Nemodificat

LEGE
privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.43/2020
pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene,
ca urmare a răspândirii
coronavirusului COVID-19, pe
perioada stării de urgenţă
2.

__

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.43 din 6 aprilie
2020 pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene,
ca urmare a răspândirii coronavirusului
COVID-19, pe perioada stării de
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.292 din aprilie
2020, cu următoarea completare:

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.43 din 6 aprilie
2020 pentru aprobarea unor măsuri de
sprijin decontate din fonduri europene,
ca urmare a răspândirii coronavirusului
COVID-19, pe perioada stării de
urgenţă, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.292 din aprilie
2020, cu modificările ulterioare, cu
următoarele modificări şi completări:
Autori: membrii comisiilor

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

3.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Nemodificat

Nemodificat

Art. 1. - (1) Produsele achiziţionate de Nemodificat
către Ministerul Fondurilor Europene,
în calitate de beneficiar al Programului
operaţional Ajutorarea persoanelor
defavorizate, în cadrul măsurii precaritate materială, constând în lipsa
produselor de igienă, nedistribuite
destinatarilor
finali
conform
mecanismului prevăzut de Hotărârea
Guvernului
nr. 784/2018
pentru
stabilirea unor măsuri necesare în
vederea implementării Programului
operaţional Ajutorarea persoanelor
defavorizate - POAD, sunt distribuite:
a) persoanelor aflate în carantină,
izolare, autoizolare ca urmare a
aplicării măsurilor dispuse prin
ordonanţele militare emise în temeiul
Decretului
nr. 195/2020 privind

Nemodificat

Titlul ordonanţei
Ordonanţă de urgenţă pentru
aprobarea unor măsuri de sprijin
decontate din fonduri europene, ca
urmare a răspândirii coronavirusului
COVID-19, pe perioada stării de
urgenţă

4.

Motivarea
amendamentelor propuse
Pentru respectarea normelor
de tehnică legislativă.

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României;
b) persoanelor vârstnice din cămine
pentru persoane vârstnice;
c) copiilor şi persoanelor adulte cu
dizabilităţi instituţionalizate în centre
rezidenţiale;
d) altor persoane aflate în situaţii
vulnerabile, la solicitarea autorităţilor
administraţiei publice locale.
(2) Distribuţia produselor prevăzute la
alin. (1) se realizează pe perioada stării
de urgenţă, în ordinea enumerării
categoriilor de beneficiari prevăzute la
alin.(1).
5.

Art. 2. - (1) În vederea distribuirii Nemodificat
produselor prevăzute la art. 1,
instituţiile prefectului întocmesc liste
de distribuţie, pe baza informaţiilor
comunicate de către direcţiile de
sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti sau de către
Centrul naţional de coordonare şi
conducere a intervenţiei, pentru
persoanele aflate în carantină, izolare,
autoizolare,
indiferent
de
domiciliu/reşedinţă, ca urmare a
răspândirii coronavirusului COVID19.

Nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

(2) Produsele de igienă se distribuie pe
bază de proces-verbal de predare
întocmit de instituţiile prefectului,
semnat de reprezentanţii acestora care
realizează distribuţia.

6.

Art. 3. - (1) Produsele de igienă Nemodificat
prevăzute la art. 1 alin.(1) rămase
nedistribuite după aplicarea procedurii
prevăzute la art. 2 se distribuie de către
instituţiile prefectului, prin direcţiile
generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului de la nivelul judeţului,
respectiv
prin
direcţiile/
compartimentele de asistenţă socială de
la nivelul celorlalte unităţi/subdiviziuni
administrativ-teritoriale, persoanelor
vârstnice, copiilor şi persoanelor adulte
cu dizabilităţi instituţionalizate în
centrele rezidenţiale, stipulate la art. 1
alin. (1) lit. b) şi c), în funcţie de nevoile
identificate, cu aprobarea Instituţiei
Prefectului.
(2) Distribuirea produselor de igienă
prevăzute la alin. (1) se realizează pe
bază de procese-verbale de predareprimire încheiate între reprezentanţii
direcţiilor generale de asistenţă socială

Nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

şi
protecţia
copilului/direcţiile/
compartimentele de asistenţă socială,
după caz, şi reprezentanţii centrelor de
îngrijire şi asistenţă pentru persoane
vârstnice sau ai centrelor rezidenţiale
pentru copii şi persoane adulte cu
dizabilităţi.
7.

Art.4. - Distribuirea produselor de Nemodificat
igienă se face potrivit modalităţilor
prevăzute la art. 1-3 până la epuizarea
stocurilor existente la nivelul fiecărui
judeţ. Instituţiile prefectului transmit
Ministerului Fondurilor Europene
copiile proceselor-verbale de predare şi
ale proceselor-verbale de predareprimire, în format electronic, însoţite de
listele comunicate de către direcţiile de
sănătate publică sau de către Centrul
naţional de coordonare şi conducere a
intervenţiei ori de către instituţiile care
deţin
evidenţele
beneficiarilor
instituţionalizaţi, după caz.

Nemodificat

8.

Art. 5. - Contravaloarea pachetelor Nemodificat
distribuite
conform
prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă se
include în categoria cheltuielilor
neeligibile potrivit legii.

Nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.
9.

10.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Art. 6. - (1) Se aprobă decontarea din Nemodificat
fonduri europene aferente Programului
operaţional "Infrastructură mare",
conform regulilor de eligibilitate, a
cheltuielilor cu echipamente medicale,
dispozitive medicale şi de protecţie
medicală, echipamente pentru transport
specializat,
echipamente
pentru
decontaminare şi suport triaj,
containere de logistică medicală,
capabilităţi/formaţiuni
medicale
mobile de diagnostic şi tratament
utilizate în combaterea răspândirii
coronavirusului COVID-19.
(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se
face în limita sumelor alocate în acest
scop în cadrul Programului operaţional
"Infrastructură mare".
__

__

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)
Nemodificat

1. La articolul 6, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul
(3), cu următorul cuprins:
”(3) Sumele cheltuite conform alin.(1)
și destinația acestora de la începutul
stării de urgență la finalul stării de
alertă de către toate instituțiile de stat se
publică pe site-ul instituției de către
conducătorul acesteia.”
Autori: membrii comisiilor

Motivarea
amendamentelor propuse

Este necesar ca toate
cheltuielile
făcute
pe
perioada stării de urgență să
fie cunoscute de profesioniști
și opinia publică.
Transparentizarea
cheltuielilor efectuate este o
condiție
importanță
în
procesul îmbunătățirii actului
medical.

Nr.
crt.
11.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Art. 7. - (1) Se aprobă decontarea din Nemodificat
fonduri europene aferente Programului
operaţional "Capital uman", conform
regulilor de eligibilitate stabilite la
nivelul programului şi, respectiv, al
ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor
salariale, transportului, echipamentelor
de protecţie medicală, precum şi altor
categorii de cheltuieli cu personalul în
domeniul asistenţei sociale şi
comunitare implicat în sprijinirea
persoanelor în vârstă aflate în izolare la
domiciliu sau cu restricţii de deplasare,
a persoanelor cu dizabilităţi şi a
familiilor care au în îngrijire persoane
cu dizabilităţi, pe perioada de epidemie
cu COVID-19, şi a altor grupuri
vulnerabile identificate.
(2) Măsura este eligibilă atât pentru
acele comunităţi în care este implicat
personalul în cadrul proiectelor
noncompetitive sau competitive aflate
în derulare, finanţate prin Programul
operaţional "Capital uman", cât şi în
alte comunităţi unde sunt identificate
categoriile de beneficiari prevăzute la
alin.(1).
(3) În situaţia proiectelor prevăzute la
alin.(2), beneficiarii pot solicita
modificarea contractelor de finanţare

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)
Nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

2. La articolul 7, după alineatul 4 se
introduc trei alineate noi, alineatele
(5)-(7), cu următorul cuprins:
“(5) Se aprobă acordarea unui
stimulent de risc în cuantum de 2.500
lei brut, pe lună, pentru personalul din
domeniul asistenţei sociale şi
comunitare, indiferent de forma de
organizare a furnizorului de servicii
sociale, implicat direct în sprijinirea
şi/sau îngrijirea persoanelor în vârstă, a
copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi

În mod similar cu personalul
din sistemul sanitar, este
necesară
stimularea
personalului din domeniul
asistenţei sociale implicat în
sprijinirea/îngrijirea
persoanelor în vârstă, a
copiilor, a persoanelor cu
dizabilităţi şi a altor grupuri
vulnerabile, pe perioada
stării de urgență decretată în

prin notificare electronică în vederea
actualizării activităţilor eligibile în
cadrul proiectelor, pentru a asigura
măsurile de sprijinire a persoanelor în
vârstă aflate în izolare la domiciliu sau
cu restricţii de deplasare, a persoanelor
cu dizabilităţi şi a familiilor care au în
îngrijire persoane cu dizabilităţi, pe
perioada de epidemie cu COVID-19, şi
a altor grupuri vulnerabile. Ulterior,
Autoritatea de management va încheia
act adiţional potrivit procedurilor în
vigoare.
(4) Decontarea prevăzută la alin.(1) se
face în limita sumelor alocate în acest
scop în cadrul Programului operaţional
"Capital uman".
12.

__

__

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)
a altor grupuri vulnerabile, pe perioada
stării de urgenţă, din fondul de salarii al
unităţii angajatoare, prin transferuri de
la bugetul de stat, de la titlul VI "Transferuri
între
unităţi
ale
administraţiei publice" sau de la alte
titluri unde sunt bugetate sume cu
această destinaţie, prin ordonatorul
principal de credite, sau din fonduri
europene.
(6) Stimulentul de risc acordat conform
alin. (5) nu se cuprinde în baza lunară
de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate, respectiv al contribuţiei
asiguratorii
pentru
muncă,
reglementată la titlul V "Contribuţii
sociale obligatorii" din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
(7) Pentru furnizorii de servicii sociale
privaţi, prevăzuţi la alin.(5), decontarea
stimulentului de risc se face la cerere,
prin agenţiile teritoriale ale Agenţiei
Naţionale de Plăţi şi Inspecţie Socială,
prin transferuri de la bugetul de stat, de
la titlul VI - "Transferuri între unităţi
ale administraţiei publice" sau de la alte

Motivarea
amendamentelor propuse
vederea prevenirii răspândirii
înfecției cu virusul SARSCoV-2,
Prin OUG nr. 43/2020, un
astfel de stimulent salarial a
fost acordat doar pentru
personalul medical,
De
asemenea,
prin
Ordonanța Militară nr.
8/2020 privind măsuri de
prevenire
a
răspândirii
COVID-19, s-a instituit, pe
perioada stării de urgenţă,
măsura de izolare preventivă
la locul de muncă/la
domiciliu pentru personalul
angajat prevăzut la art. 9
alin.(1)
din
ordonanța
miliară,
pentru două
perioade succesive de 14
zile.
Instituțiile din asistență
socială au avut la dispoziție
mai puțin de 24 de ore
pentru a se conforma
prevederilor
Ordonanței
Militare nr. 8/2020, timp
insuficient pentru a se putea
indentifica spații de cazare
corespunzătoare
pentru

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)
titluri unde sunt bugetate sume cu
această destinaţie, prin ordonatorul
principal de credite, sau din fonduri
europene, conform unei proceduri
stabilită prin ordin al ministrului
muncii şi protecţiei sociale.”
Autori: membrii comisiilor

13.

Art.8 alin.(1) lit.a)-f)
Art. 8. - (1) Se aprobă acordarea unui
stimulent de risc în cuantum de 2.500
lei brut pe lună, pe perioada stării de
urgenţă, din fondul de salarii al unităţii
angajatoare, prin transferuri din
bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate sau, după
caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI
"Transferuri
între
unităţi
ale
administraţiei publice" sau de la alte
titluri unde sunt bugetate sume cu
această destinaţie, prin ordonatorul
principal de credite, pentru următoarele
categorii:

Nemodificate

Nemodificate

Motivarea
amendamentelor propuse
salariați în marea majoritate a
cazurilor
autoritățile
administrației publice locale
nu au asigurat astfel de spații
pentru odihna, precum și
hrana și
transportul
personalului, aceasta fiind
cazat alături de beneficiari
sau
în
alte
spații
necorespunzătoare,
improprii.

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă
a) personalul de specialitate medicosanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv
personalul
de specialitate
din
structurile paraclinice medico-sanitare
şi personalul paramedical, implicat
direct în transportul, echiparea,
evaluarea,
diagnosticarea
şi
tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu
COVID-19;
b) personalul care furnizează servicii
de asistenţă medicală comunitară,
respectiv servicii de îngrijire medicală,
activităţi de izolare şi monitorizare a
persoanelor diagnosticate pozitiv aflate
în carantină;
c) personalul din cadrul direcţiilor de
sănătate publică implicat în activităţi de
recoltare pentru testare SARS-CoV-2,
verificare, evaluare medicală a
persoanelor care traversează punctele
de frontieră şi care asigură tratamentul
persoanelor care prezintă risc de
infectare SARS-CoV-2, respectiv
pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19,
precum şi cel care desfăşoară activităţi
specifice de inspecţie sanitară, în
spaţiile în care a existat cel puţin un caz
confirmat cu infecţie SARS-CoV-2;
d) personalul din reţeaua de medicină
legală implicat în manipularea şi

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

3. La articolul 8 alineatul (1), după
litera f) se introduc două noi litere,
literele f1) și f2), cu următorul
cuprins:
„f1) personalul medical, medico-sanitar
și auxiliar sanitar din cabinetele
medicilor de familie, laboratoarele de
analize medicale, laboratoarele de
imagistică medicală, ambulatoriile de
specialitate, farmaciile comunitare,
cabinetele stomatologice, furnizorii de
servicii medicale aflaţi în contract cu

În
conformitate
cu
prevederile art.653, alin.(1)
lit.a) din Legea nr.95/2006
privind reforma în domeniul
sănătății,
”Personalul

efectuarea necropsiilor pacienţilor
decedaţi diagnosticaţi cu COVID-19,
inclusiv personalul din laboratoarele de
toxicologie şi histopatologie care
efectuează analiza probelor aparţinând
pacienţilor decedaţi diagnosticaţi cu
COVID-19;
e) personalul din cadrul direcţiilor
sanitar-veterinare direct implicate în
activităţi de testare şi diagnosticare a
SARS-CoV-2 prin metode PCR în
cadrul laboratoarelor de toxicologie
proprii;
f) personalul militar şi civil din cadrul
structurilor Ministerului Apărării
Naţionale care execută activităţi
similare celor prevăzute la lit.a)-e);
14.

Art.8 alin.(1)
Litere noi

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)
Casele de asigurări de sănătate, care au
activat în timpul stării de urgenţă şi care
au avut în evidenţă sau sub tratament
pacienţi suspecți sau confirmați cu
COVID-19, ori dacă personul respectiv
a fost confirmat cu COVID-19 în urma
activității desfășurate;
f2) medicii și asistenții medicali din
unitățile școlare care și-au desfășurat
activitatea prin furnizarea unor servicii
de îngrijire, de aprovizionare, de
îngrijire medicală şi monitorizare a
persoanelor aflate în carantină.”

Motivarea
amendamentelor propuse
medical
este
medicul,
medicul
stomatolog,
farmacistul,
asistentul
medical și moașa care acordă
servicii medicale.”
Pentru a nu crea discriminări
față de aceste categorii de
personal, care în aceeași
măsură, este supus aceluiași
risc de infectare cu COVID
19.

Autori: membrii comisiilor
15.

4. La articolul 8 alineatul (1), litera g)
se modifică și va avea următorul Corelare cu
anterioare.
cuprins:
2
„g) personalul de la lit.a) – f ) care, în
urma desfășurării activității, a fost
diagnosticat cu COVID-19.”

Art.8 alin.(1) lit.g)
g) personalul de la lit.a) – f) care în
urma desfășurării activității a fost
diagnosticat cu COVID-19

Autori: membrii comisiilor
16.

Art.8 alin.(2)-(3)
(2) În cazul serviciilor de ambulanţă
judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov, stimulentul de risc

__

Nemodificate

modificările

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

prevăzut la alin. (1) se asigură de la
bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii, de la titlul I
"Cheltuieli de personal".
(3) Pentru unităţile sanitare din cadrul
ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie, sumele necesare
acordării stimulentului prevăzut la alin.
(1) se asigură prin transferuri de la
bugetul de stat, de la titlul VI
"Transferuri
între
unităţi
ale
administraţiei publice", prin bugetele
ordonatorilor principali de credite.
17.

Art.8
Alineat nou

18.

Art.8 alin.(4)-(7)
(4) Stimulentul de risc acordat conform
alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară
de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate, respectiv al contribuţiei
asiguratorii
pentru
muncă,
reglementată la titlul V "Contribuţii

- La articolul 8, după alineatul (3) se Se elimină.
introduce un nou alineat, alin.(31), cu
următorul cuprins:
Autori: membrii comisiilor
1
„(3 ) Stimulentul de risc prevăzut la
alin.(1) se acordă tuturor medicilor de
familie.”
Nemodificate

Nemodificate

Preluat în amendamentul
propus
anterior,
de
completare a alin.(1).

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă
sociale obligatorii" din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
(5) Lista personalului din cadrul
categoriilor prevăzute la alin. (1) care
beneficiază de stimulent de risc se
stabileşte prin decizie a conducătorului
unităţii angajatoare, pentru activitatea
desfăşurată în cadrul unităţii, inclusiv
pentru activitatea desfăşurată în
condiţiile legii într-un alt loc de muncă
decât cel prevăzut în contractul
individual de muncă. Conducătorul
unităţii angajatoare este responsabil
pentru
desemnarea
personalului
implicat în activităţile prevăzute la
alin.(1).
Categoriile
de
persoane
(51)
menţionate la alin. (1) beneficiază de
un singur stimulent de risc acordat
lunar pe durata stării de urgenţă, chiar
dacă acestea îşi desfăşoară activitatea
în una sau mai multe unităţi
angajatoare, conform legii.
(6) Se aprobă decontarea din fonduri
europene
aferente
Programului
operaţional "Capital uman", conform
regulilor de eligibilitate stabilite la
nivelul programului şi, respectiv, al
ghidurilor
solicitantului,
a

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

5. La articolul 8, după alineatul (7) se
introduce un nou alineat, alineatul
(8), cu următorul cuprins:
„(8) Stimulentul de risc în cuantum de
2500 de lei, prevăzut de prezenta lege,
se acordă pentru toată perioada stării de
urgenţă, instituită prin decret potrivit
art.93 din Constituţia României,
republicată.”

Pentru evitarea unor confuzii
şi acordarea stimulentului
pentru toată perioada stării de
urgenţă, nu doar pentru
perioada de la data apariţiei
OUG 43/2020 sau a
modificărilor ulterioare ale
acesteia. Prevederea nu este
retroactivă, întrucât dreptul
se naşte şi se acordă de la data
apariţiei prezentei legi, chiar
dacă perioada pentru care se
acordă este anterioară.

stimulentului de risc prevăzut la alin.
(1),
precum
şi
decontarea
echipamentelor şi materialelor de
protecţie pentru personalul din sănătate
implicat direct în transportul,
echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi
tratamentul pacienţilor infectaţi cu
COVID-19.
(7) Decontarea prevăzută la alin. (6) se
face în limita sumelor alocate în acest
scop în cadrul Programului operaţional
"Capital uman".
19.

Autori: membrii comisiilor

20.

Art. 9. - (1) Se aprobă decontarea din Nemodificat
fonduri europene aferente Programului
operaţional "Capital uman", conform
regulilor de eligibilitate stabilite la

Nemodificat

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

nivelul programului şi, respectiv, al
ghidurilor
solicitantului,
a
indemnizaţiilor acordate în baza art. XI
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 30/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri
în domeniul protecţiei sociale în
contextul situaţiei epidemiologice
determinate
de
răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, cu
modificările şi completările ulterioare,
suportate din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, companiilor a căror
activitate a fost afectată în mod direct şi
indirect de epidemie şi care au dispus
măsura întreruperii temporare a
activităţii, ca urmare a intrării în şomaj
tehnic a angajaţilor.
(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se
face în limita sumelor alocate în acest
scop în cadrul Programului operaţional
"Capital uman".
21.

Art. 10. - Autorităţile de management Nemodificat
virează sumele cuvenite a fi rambursate
beneficiarilor, aferente cheltuielilor
prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă, efectuate de la alte poziţii ale
clasificaţiei bugetare decât titlul 58

Nemodificat

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţa de urgenţă
"Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile, aferente
cadrului financiar 2014-2020" în contul
de venituri 46.00.04 "Alte sume
primite din fonduri de la Uniunea
Europeană,
pentru
programele
operaţionale finanţate din cadrul
financiar 2014-2020", corespunzător
bugetului din care s-a asigurat iniţial
finanţarea cheltuielilor respective.

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisie
(autor amendament)

Motivarea
amendamentelor propuse

