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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 25 martie 2021 
Nr. 4c-2/317 

 
PLx 14/2021 

 
 

 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, 
trimis cu adresa nr. PLx.14 din 1 februarie 2021, Camera Deputaților fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 
 

 

simina.mocanu
Conf cu Originalul
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Parlamentul  României 

 
 
Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 25 martie 2021 
Nr. 4c-2/317 

 
PLx 14/2021 

 
 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 
nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare , Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.14 din 1 februarie 2021, 
spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar 
din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19. 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de 
Lege în ședința din data de 28 decembrie 2020. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei pentru sănătate şi 
familie, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2020, 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.84/2020, Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2020, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020, 
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Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.156/2020, Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.115/2020, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 și 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2014, acte normative ce reglementează 
activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 
provocate de COVID-19. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare , membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în 
şedinţa cu prezență fizică și online, din data de 24 martie 2021.     

La lucrările Comisiei, deputaţii membrii ai acesteia, și-au înregistrat 
prezența conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea acestui proiectul de Lege au participat, în calitate de invitați, 
doamna Mihaela Cătălina Bădoiu, Secretar de Stat în Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene și domnul Vass Levente, Secretar de Stat în Ministerul 
Sănătății. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrări au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
de adoptare a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în 
contextul crizei provocate de COVID-19, cu amendamentele admise prezentate în 
Anexa 1.  

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa 2. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUȚUCĂ 

SECRETAR, 
 

Iulius – Marian FIRCZAK 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
Consilier, 

Simina Alexandra Mocanu 
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ANEXA 1 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege, cu următoarele amendamente: 

Nr 
crt. 

 
Text act de bază  

Text OUG 174/2020 
 

Forma adoptată de Senat 

Text amendamente 
propuse 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

1  
 

  Titlul Legii 
 

LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr.174/2020 

pentru modificarea şi 
completarea unor acte 

normative care 
reglementează activitatea 

de sprijin financiar din 
fonduri externe 

nerambursabile, în 
contextul crizei provocate 

de COVID-19 

Nemodificat  

2  

  Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgențăa 
Guvernului nr.174 din 14 
octombrie 2020 pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative care 
reglementează activitatea 
de sprijin financiar din 
fonduri externe 
nerambursabile, în 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgențăa 
Guvernului nr.174 din 14 
octombrie 2020 pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative care 
reglementează activitatea 
de sprijin financiar din 
fonduri externe 
nerambursabile, în 

Tehnică legislativă 
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Nr 
crt. 

 
Text act de bază  

Text OUG 174/2020 
 

Forma adoptată de Senat 

Text amendamente 
propuse 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

contextul crizei provocate 
de COVID-19, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.954 
din 16 octombrie 2020. 

contextul crizei provocate 
de COVID-19, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.954 
din 16 octombrie 2020, cu 
următoarele modificări: 
 

3  
 

 Titlul Ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE 
URGENŢĂ 

pentru modificarea şi 
completarea unor acte 

normative care 
reglementează activitatea 

de sprijin financiar din 
fonduri externe 

nerambursabile, în 
contextul crizei provocate 

de COVID-19 

Nemodificat Nemodificat  

4  

  
 
 
Art.VIII.- 
 
(1) Prin derogare de la 
prevederile referitoare la 
dreptul de retragere, așa 
cum este acesta reglementat 
de Ordonanța de urgență a 

 
 
 
 
 
 

1. La art. VIII, alineatul 
(1), literele a) ș i c),  se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 
(1) Nemodificat 
 
 
 
 

Articolul VIII din OUG 
174/2020 face referire la 
transformarea biletelor 
achiziționate pentru 
evenimente și acțiuni 
culturale în vouchere.  
 
Sectorul cultural – creativ 
are nevoie de 
predictibilitate și stabilitate 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214214�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/214214�
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Nr 
crt. 

 
Text act de bază  

Text OUG 174/2020 
 

Forma adoptată de Senat 

Text amendamente 
propuse 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

Guvernului nr. 
34/2014 privind drepturile 
consumatorilor în cadrul 
contractelor încheiate cu 
profesioniștii, precum și 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
157/2015, cu modificările 
și completările ulterioare, 
publicată in Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 427 din 11 iunie 2014, 
începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, 
pentru evenimentele și 
activitățile culturale, 
festivalurile și proiecțiile 
cinematografice ce urmau a 
fi susținute pe perioada 
stării de urgență sau a stării 
de alertă, în care se 
suspendă dreptul de 
organizare a acestor 
evenimente de către 
autoritățile competente, 
urmează să se aplice 
următoarele reguli: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pentru a putea organiza și 
derula evenimente.  
 
Întrucât această 
predictibilitate nu este 
posibilă nici în anul 2021, 
perioada trebuie extinsă 
până la finalul anului 2022. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169049�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169049�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169049�
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Nr 
crt. 

 
Text act de bază  

Text OUG 174/2020 
 

Forma adoptată de Senat 

Text amendamente 
propuse 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
a)în cazul reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului, participantul la 
eveniment sau festival va 
putea folosi biletul de acces 
achiziționat, beneficiind de 
toate drepturile conferite de 
biletul de acces la data 
reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului. Data 
reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului nu poate depăși 
data de 30 septembrie 
2021; 
 
 
 
 
b) în cazul anulării sau 
reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului, participantul la 
eveniment sau festival va 
primi din partea 
organizatorului un voucher 
pentru întreaga sumă plătită 
organizatorului, voucher ce 

 
a)în cazul reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului, participantul la 
eveniment sau festival va 
putea folosi biletul de acces 
achiziționat, beneficiind de 
toate drepturile conferite de 
biletul de acces la data 
reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului. Data 
reprogramării 
evenimentului sau 
festivalului nu poate depăși 
data de 30 septembrie 
2022; 
 
Autor: Deputat PNL 
Bogdan Iulian Huțucă 
 
b) Nemodificat 
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Nr 
crt. 

 
Text act de bază  

Text OUG 174/2020 
 

Forma adoptată de Senat 

Text amendamente 
propuse 
(autorul 

amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

va fi folosit pentru 
achiziționarea de produse 
sau servicii din gama 
oferită de către organizator, 
conform unui regulament 
detaliat comunicat de către 
organizator; 
 
c) în cazul în care 
voucherul nu este folosit 
pentru achiziționarea de 
produse sau servicii până la 
data de 30 septembrie 
2021, organizatorul va 
rambursa toate sumele pe 
care le-a primit din partea 
consumatorului până la 31 
decembrie 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
c)în cazul în care voucherul 
nu este folosit pentru 
achiziționarea de produse 
sau servicii până la data de 
30 septembrie 2022, 
organizatorul va rambursa 
toate sumele pe care le-a 
primit din partea 
consumatorului până la 31 
decembrie 2022. 
 
Autor: Deputat PNL 
Bogdan Iulian Huțucă 
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ANEXA 2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text OUG 174/2020 Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 
Camera 

decizională 
1.  Art. IV. - 

Alineatul (2) al articolului 6 din 
Ordonanța 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 
2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, se 
modifică după cum urmează: 
 
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 

Art.IV. – 
Ordonanța 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 
2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 
 
La articolul 8, alineatul (1) se 
completează după cum urmează: 
 
(1)Se aprobă acordarea unui stimulent de 
risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, 
pe perioada stării de urgenţă, din fondul 
decontat pentru servicii medicale, 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 

 
 
1. 
2. prin vot 
 

Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. Text OUG 174/2020 Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 
Camera 

decizională 
administraţiei publice" sau de la alte 
titluri unde sunt bugetate sume cu această 
destinaţie, prin ordonatorul principal de 
credite, pentru următoarele categorii: 
 
 
 
a)personalul de specialitate medico-
sanitar 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 

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: 
 
Autor: Florin Buicu (Grup parlamentar 
PSD) 
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Nr. 
crt. Text OUG 174/2020 Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 
Camera 

decizională 
existat cel puţin un caz confirmat cu 
infecţie SARS-CoV-2; 
d)personalul din reţeaua de medicină 
legală implicat în manipularea şi 
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); 
f1)personalul medical, medico-sanitar şi 
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 casele de 
asigurări de sănătate, care au activat în 
timpul stării de urgenţă şi care au avut în 
evidenţă sau sub tratament pacienţi 
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Nr. 
crt. Text OUG 174/2020 Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 
Camera 

decizională 
suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori 
dacă personalul respectiv a fost confirmat 
cu COVID-19 în urma 
activităţiidesfăşurate; 
f2)medicii şi asistenţii medicali din 
unităţile şcolare care şi-au desfăşurat 
activitatea prin furnizarea unor servicii de 
îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire 
medicală şi monitorizare a persoanelor 
aflate în carantină; 
g)personalul de la lit. a)-f2) care, în urma 
desfăşurării activităţii, a fost diagnosticat 
cu COVID-19. 

2.  Art. IV. - 
Alineatul (2) al articolului 6 din 
Ordonanța 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 
2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, se 
modifică după cum urmează: 
............ 
f2)medicii şi asistenţii medicali din 
unităţile şcolare care şi-au desfăşurat 
activitatea prin furnizarea unor servicii de 
îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire 
medicală şi monitorizare a persoanelor 

La articolul 8, alin.(1) după litera f2)se 
introduce o nouă literă,  lit. f3), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. 
2. prin vot 
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Nr. 
crt. Text OUG 174/2020 Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 
Camera 

decizională 
aflate în carantină; 
 

 
” f3)  personalul de suport nemedical 
TESA (TEHNIC-ECONOMIC și 
ADMINISTRATIV) din unitățile 
sanitare, precum și muncitori, liftieri și 
alte categorii de personal care 
deservesc structurile implicate in 
diagnostic, tratament, transport 
persoane  cu COVID-19”  
 
Autor: Dep. Florian Neaga (Grup 
parlamentar PSD) 

3.  Art. IV. - 
Alineatul (2) al articolului 6 din 
Ordonanța 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 
2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, se 
modifică după cum urmează: 
 
............ 
f2)medicii şi asistenţii medicali din 
unităţile şcolare care şi-au desfăşurat 
activitatea prin furnizarea unor servicii de 
îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire 
medicală şi monitorizare a persoanelor 

1. La articolul IV se introduce un nou 
punct, cu următorul cuprins: 
 
„La articolul 8, alineatul (1) al 
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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 7 
aprilie 2020, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 82/2020, 
după litera f2) se introduce o nouă 
litera, lit. f3), cu următorul cuprins: 
 
f3) personalul de suport nemedical 
TESA (TEHNIC-ECONOMIC și 

 
 
1. 
2. prin vot 
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Nr. 
crt. Text OUG 174/2020 Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
1. Motivarea admiterii 

2. Motivarea respingerii 
Camera 

decizională 
aflate în carantină; 
 

ADMINISTRATIV) din unitățile 
sanitare.”   
 
Autor:  Membrii Comisiei pentru sănătate 
și familie 
Senator Prof. univ. dr. Adrian Streinu–
Cercel (Grup parlamentar PSD) 
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