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Către
BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
modificarea şi completarea art.7 din Ordonanţa 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, transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și Comisiei pentru
muncă și protecție socială spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa
nr. PLx 605/ 2020 din 6 octombrie 2020.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Oana – Silvia ȚOIU

PREŞEDINTE,
Bogdan - Iulian HUŢUCĂ
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.7 din
Ordonanţa 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
În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă și protecție socială, au fost sesizate,
prin adresa nr. PLx 605/2020 din 6 octombrie 2020, spre dezbatere în fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.7
din Ordonanţa 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.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art.
91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat cu modificările şi completările
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Acest proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră
sesizată, în şedinţa din 30 septembrie 2020.
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La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele nefavorabile
transmise de Consiliul Legislativ și Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei
şi bărbaţi, avizele favorabile transmise de Consiliul Economic și Social, Comisia
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru
administraţie publică şi amenajarea teritoriul, Comisia pentru sănătate şi familie,
precum şi punctul de vedere al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care
susţine adoptarea iniţiativei legislative cu amendamente.
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare crearea
cadrului legal pentru acordarea, o singură dată, a unui stimulent de risc în cuantum de
2.500 lei brut pentru angajaţii centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără
dizabilităţi, precum şi pentru angajaţii centrelor rezidenţiale destinate altor categorii
vulnerabile, ale furnizorilor publici şi privaţi, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor
sociale, care au fost izolaţi preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgenţă.
Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat cu modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege a
avut loc în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege
menționat mai sus, în ședință cu prezenţă fizică şi online, în data de 27 aprilie 2021.
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența deputații membri ai acesteia,
conform listei de prezență.
La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, domnul
Cătălin Boboc secretar de stat în Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de
lege în şedinţele din 26 octombrie 2020 şi 20 aprilie 2021. La lucrările comisiei au
participat toţi cei 21 de membri ai comisiei.
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare: dl Vass Levente – Secretar de Stat, Ministerul Sănătăţii, dl Lucian Ciprian
Puiu – Secretar General, Federația Salariaților din Administrația Publică Centrală și
Locală din România – „COLUMNA”.
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor
două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaților adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise, prezentate în
anexa care face parte din prezentul raport comun.
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Oana – Silvia ȚOIU

PREŞEDINTE,
Bogdan - Iulian HUŢUCĂ

SECRETAR,
Tudor POLAK

SECRETAR,
Iulius – Marian FIRCZAK

Şef birou Lidia Vlădescu

Şef serviciu Giorgiana Ene
Expert parlamentar Laura Elena Gheorghe
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text propus de comisii
(autorul amendamentului admis)

Text adoptat de Senat
Titlul legii

Motivare

Nemodificat

Lege pentru modificarea și completarea art.7 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
2.
Art.I. – Articolul 7 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, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.82/2020, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.292 din 7 aprilie
2020, se modifică și se completează după cum urmează:

Art.I. – Articolul 7 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, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:

Pentru respectarea
exigențelor impuse
de normele de
tehnică legislativă.

Autori: membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
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Nr.
crt.
3.

Text propus de comisii
(autorul amendamentului admis)

Motivare

1. Alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(5) Se aprobă acordarea, o singură dată, a unui stimulent
de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații
centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor
vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și
fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor
rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale
furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul
serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările ulterioare,
care au fost izolați preventiv la locul de muncă pe perioada
stării de urgență. Furnizorii de servicii sociale au obligația
de a fi acreditați, iar serviciile sociale din subordinea lor să
fie licențiate sau, după caz, să dețină aviz de înființare sau
reorganizare sau plan de restructurare avizat.

1. Alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„(5) Se aprobă acordarea, o singură dată, a unui stimulent
de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pentru angajații
centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor
vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și
fără dizabilități, precum și pentru angajații centrelor
rezidențiale destinate altor categorii vulnerabile, ale
furnizorilor publici și privați, prevăzute în Nomenclatorul
serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, care au fost izolați preventiv la
locul de muncă pe perioada stării de urgență. Furnizorii de
servicii sociale au obligația de a fi acreditați, iar serviciile
sociale din subordinea lor să fie licențiate sau, după caz, să
dețină aviz de înființare sau reorganizare, ori plan de
restructurare avizat.

Pentru asigurarea
unui caracter
complet al normei.

(6) Stimulentul de risc se plătește din fondul de salarii al
furnizorului de servicii sociale. Sumele necesare plăţii
stimulentului de risc se asigură de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la
poziții distincte de cheltuieli, respectiv transferuri către
bugetele locale pentru furnizorii de servicii sociale publice
și transferuri către furnizorii de servicii sociale private.

(6) Stimulentul de risc acordat potrivit dispozițiilor alin.
(5) se plătește din fondul de salarii al furnizorului de
servicii sociale. Sumele necesare plăţii stimulentului de risc
se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, de la poziții distincte de
cheltuieli, respectiv transferuri către bugetele locale pentru Realizarea
furnizorii de servicii sociale publice și transferuri către acordului
furnizorii de servicii sociale private.
gramatical.

Text adoptat de Senat

Pentru rigoarea,
claritatea și
previzibilitatea
normei.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentului admis)

(7) Stimulentul de risc nu se cuprinde în baza lunară de
calcul al contribuției de asigurări sociale, contribuției de
asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuției
asiguratorie pentru muncă, reglementată la titlul V
„Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare. Asupra stimulentului de risc se datorează numai
impozitul prevăzut de Legea nr.227/2015, cu modificările și
completările ulterioare.”

(7) Stimulentul de risc acordat potrivit dispozițiilor alin.
(5) 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, reglementate la titlul V „Contribuții sociale
obligatorii” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare. Asupra stimulentului
de risc se datorează numai impozitul prevăzut de Legea
nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

Motivare

Autori: membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
4.
2. După alineatul (7) se introduc șapte noi alineate,
alin.(8) – (14), cu următorul cuprins:
„(8) Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat
prevăzute la alin.(5), furnizorul de servicii sociale transmite
agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a
municipiului București în a cărei rază teritorială își are
sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de
contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului
nr.922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului
de contact unic electronic, o solicitare de alocare a
fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat la
locul de muncă stabilită prin decizia conducătorului
serviciului social, sau, după caz, prin dispoziția autorității
administrației publice locale.

Partea introductivă nemodificată
„(8) Pentru a beneficia de sumele de la bugetul de stat
prevăzute la alin.(6), furnizorul de servicii sociale transmite
agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a
municipiului București, în a cărei rază teritorială își are
sediul social, în format electronic, direct sau prin punctul de
contact unic electronic, conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr.922/2010 privind organizarea și funcționarea
Punctului de contact unic electronic, o solicitare de alocare
a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat
la locul de muncă, stabilită prin decizia conducătorului
serviciului social, sau, după caz, prin dispoziția autorității
administrației publice locale.

La alin.(5) este
prevăzut
doar
cuantumul
stimulentului
de
risc, în timp ce
alin.(6) se referă la
sumele ce se vor
acorda
de
la
bugetul de stat
pentru
plata
stimulentului
de
risc prevăzut la
alin.(5).
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentului admis)

Motivare

(9) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
centralizează de la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție
socială județene, respectiv a municipiului București,
solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale și le
transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale în
termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor.

(9) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
centralizează de la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție
socială județene, respectiv a municipiului București,
solicitările primite de la furnizorii de servicii sociale și le
transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale în
termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
acestora.

(10) Plata sumelor prevăzute la alin.(5) se efectuează de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de
maximum 10 zile lucrătoare de la primirea
centralizatoarelor de la Agenția Națională pentru Plăți și
Inspecție Socială.

(10) Plata sumelor prevăzute la alin.(6), se efectuează de
Ministerul Muncii și Protecției Sociale în termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii
centralizatoarelor transmise de Agenția Națională pentru
Plăți și Inspecție Socială potrivit dispoziţiilor alin.(9).
Trimitere corectă.

(11) Sumele acordate potrivit prevederilor alin.(5) nu
reprezintă venituri în sensul prevederilor art.8 alin.(1) din
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările și completările ulterioare, și nu sunt supuse
executării silite.

(11) Sumele acordate potrivit prevederilor alin.(5) nu se iau
în considerare la stabilirea venitului net lunar al familiei
sau, după caz, al persoanei singure, reglementat de art.8
alin.(1) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim Pentru
claritatea
garantat, cu modificările și completările ulterioare, și nu normei,
întrucât
sunt supuse executării silite.
art.8
alin.(1)
stabileşte
două
Nemodificat
categorii de venituri
- venitul net lunar şi
veniturile familiei
care nu intră în
calculul
acestui
venit net lunar. Din
formularea iniţială
nu reiese dacă

(12) Sumele acordate potrivit prevederilor alin.(5) pot fi
decontate din fonduri europene aferente Programului
operațional „Capital uman”, conform regulilor de
eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al
ghidurilor solicitantului. Decontarea se face în limita
sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului
operațional „Capital uman”.

Pentru a acorda
timp
suficient
prelucrării
solicitărilor şi plăţii
sumelor.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
(13) Autoritatea de management virează sumele cuvenite a
fi rambursate beneficiarului, aferente cheltuielilor cu
acordarea stimulentului de risc, efectuate de la alte poziții
ale clasificației bugetare decât titlul 58 „Proiecte cu
finanțare 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 operaționale finanțate din
cadrul financiar 2014-2020”, corespunzător bugetului din
care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor respective.

Text propus de comisii
(autorul amendamentului admis)
(13) Autoritatea de management virează sumele ce
urmează a fi decontate potrivit alin.(12), aferente
cheltuielilor cu acordarea stimulentului de risc prevăzut la
alin. (5), efectuate de la alte poziții ale clasificației bugetare
decât titlul 58 „Proiecte cu finanțare 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 operaționale
finanțate din cadrul financiar 2014-2020”, corespunzător
bugetului din care s-a asigurat inițial finanțarea cheltuielilor
respective.

Motivare
stimulentul intră în
calculul venitului
net sau exceptate de
la calcul.
Pentru asigurarea
unui
caracter
complet al normei.

(14) Pentru acordarea unitară a stimulentului de risc Nemodificat
prevăzut la alin.(5) se pot aproba instrucțiuni prin ordin al
ministrului muncii și protecției sociale.”
Autori: membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială
5.
Art.II. – Pentru solicitarea stimulentului de risc prevăzut la
art.7 alin.(5) 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,
cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.82/2020, cu
modificările și completările aduse prin prezenta lege,
furnizorul de servicii sociale are la dispoziție maximum 60
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art.II. – Pentru solicitarea stimulentului de risc prevăzut la
art.7 alin.(5) 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,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82/2020,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, furnizorul de servicii sociale
are la dispoziție maximum 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.

Pentru respectarea
exigențelor impuse
de normele de
tehnică legislativă.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de comisii
(autorul amendamentului admis)
Autori: membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

Motivare

6.
__

Art.III – (1) În situația în care au fost efectuate plăți în
temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2020
pentru aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru
personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii
vulnerabile, izolate preventiv la locul de muncă, pe perioada
stării de urgență, personalul care a beneficiat de stimulentul
de risc va primi diferența dintre cuantumul stimulentului de
risc prevăzut la art.7 alin.(5) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.43/2020, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.82/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, și
cuantumul stimulentului primit în temeiul Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.82/2020.
(2) În situația în care, până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, au fost efectuate plăți în temeiul dispozițiilor
art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82/2020,
cu modificările ulterioare, sumele acordate nu se
recuperează.
Autori: membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

Se
impune
ca
personalul implicat
la locul de muncă
în
combaterea
epidemiei
SarsCov2 să beneficieze
de
o
manieră
unitară
de
acordarea
stimulentului
de
risc.
De asemenea, prin
introducerea
prezentului articol
se
elimină
posibilitatea
recuperării
unor
diferențe
de
aplicare a legii, mai
precis
a
cuantumului diferit
al
stimulentului
între
aplicarea
OUG nr.43/2020 și
a OUG nr.82/2020.
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