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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege  pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi 
completarea art.8 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 şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, 
pentru dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 151/2021 din 14 
aprilie 2021. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ Adrian SOLOMON  
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 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 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 117 alin. (3)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială, au fost 
sesizate, prin adresa nr. PLx 151/2021 din 14 aprilie 2021, spre dezbatere pe fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi completarea art.8 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. 
 
 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin. (9) 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 12 aprilie 2021. 
 

 
 

Parlamentul  României 

 

 
 
 



 La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 
Consiliului Legislativ, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei juridică, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru sănătate şi familie. 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021, prin care se instituie acordarea 
stimulentului de risc şi altor categorii de personal medical, pentru a nu se crea 
discriminări, propunându-se reglementarea expresă ca aceste categorii de persoane, 
prevăzute la art.8 alin.(1), să beneficieze de un singur stimulent lunar, chiar dacă îşi 
desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare sau cabinete medicale. 
De asemenea, se urmăreşte clarificarea noţiunii de „pacient suspectˮ şi instituirea 
normei conform căreia, pentru punerea în aplicare a prevederilor art.8, să se elaboreze 
norme metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS. 

 
Potrivit prevederilor art. 62 şi art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, examinarea proiectului de Lege 
a avut loc în şedinţe separate. 
 Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţa din 27 aprilie 2021. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa  
membrii comisiei conform listei de prezenţă. 
 La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare: dna Mihaela Cătălina Bădoiu, Secretar de Stat în cadrul Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene, dl Cătălin Boboc, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi dl Mihai Dragoş, vicepreşedinte în cadrul 
Consiliului Economic şi Social. 
 
 Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 
Lege, în ședință din data 14 iunie 2022. La lucrările Comisiei, și -au înregistrat 
prezența deputații membri ai acesteia, conform listei de prezență. 
 
 În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii au hotărât, cu unanimitatea voturilor exprimate, să propună plenului 
Camerei Deputaților un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2021 privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 
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răspândirii coronavirusului COVID-19, în forma prezentată de către Guvern cu 
amendamentele admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ Adrian SOLOMON 
  

 
 
 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, 
 

Iulius – Marian FIRCZAK 
 

Dan-Constantin ŞLINCU 

 
 
Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
Expert parlamentar, 
Laura Elena Gheorghe 

 
 

Şef birou, 
Lidia Vlădescu 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

1.   
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.18/2021 

privind modificarea şi 
completarea art.8 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 

 
 
 
 

 
Nemodificat  

 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

2.   
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.18 din 17 martie 
2021 privind modificarea şi 
completarea art.8 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.274 din 18 martie 2021, cu 
următoarele modificări: 
 

 
Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.18 din 17 martie 
2021 privind modificarea şi 
completarea art.8 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.274 din 18 martie 2021. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 

3.   
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanță de urgență privind 
modificarea şi completarea art. 
8 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 

 
__ 

 
Nemodificat  

 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

4.   
Art. I. - Articolul 8 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, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
292 din 7 aprilie 2020, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 82/2020, cu 
modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

5.   
1. La alineatul (1), literele b) 
şi f1

"b) personalul care furnizează 
servicii de asistenţă medicală 
comunitară care a acordat 
servicii de îngrijire medicală şi 
monitorizare medico-socială, 
de aprovizionare a 
persoanelor aflate în carantină, 
inclusiv implementarea de 
activităţi prevăzute la lit. a) 
şi c); 

) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
1. La articolul I punctul 1, 
litera f1

 

) a alineatului (1) va 
avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pct.1 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se menţine forma din 
ordonanţa de urgenţă şi 
se elimină forma propusă 
de Senat întrucât 
măsurile propuse 
generează cheltuieli 
financiare suplimentare 
care conduc la creşterea 
deficitului bugetului 
general consolidat. 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

…………………… 
 

f1

 

) personalul medical, medico-
sanitar şi auxiliar sanitar din 
cabinetele medicilor de familie, 
laboratoarele de analize 
medicale, laboratoarele de 
imagistică medicală, 
ambulatoriile de specialitate şi 
cabinetele stomatologice, 
indiferent de forma de 
organizare a acestor 
cabinete, laboratoare şi 
ambulatorii de specialitate, 
precum şi din farmaciile 
comunitare, 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 suspecţi sau confirmaţi 
cu COVID-19, ori dacă 
personalul respectiv a fost 
confirmat cu COVID-19 în urma 
activităţii desfăşurate;" 

 
 
„f1

 

) personalul medical, medico-
sanitar şi auxiliar sanitar din 
cabinetele medicilor de familie, 
laboratoarele de analize 
medicale, laboratoarele de 
imagistică medicală, 
ambulatoriile de specialitate şi 
cabinetele stomatologice, 
indiferent de forma de 
organizare a acestor cabinete, 
laboratoare şi ambulatorii de 
specialitate, precum şi din 
farmaciile comunitare, furnizorii 
de servicii medicale aflaţi sau 
care s-au aflat în contract cu 
casele de asigurări de sănătate, 
au activat în timpul stării de 
urgenţă şi care au avut în 
evidenţă sau sub tratament 
pacienţi suspecţi sau confirmaţi 
cu COVID-19, ori dacă 
personalul respectiv a fost 
confirmat cu COVID-19 în urma 
activitătii desfasurate;” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

6.   
2. După alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (11

 

), cu următorul 
cuprins: 

"(11) Pentru personalul prevăzut 
la alin. (1) lit. f1

 

), care şi-a 
desfăşurat activitatea în altă 
formă legală de exercitare a 
profesiei decât în baza unui 
contract individual de muncă şi 
care a activat în timpul stării de 
urgenţă în cadrul unor cabinete 
medicale organizate potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 124/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea 
cabinetelor medicale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aflate în 
relaţie contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate şi care au 
avut în evidenţă sau sub 
tratament pacienţi suspecţi sau 
confirmaţi cu COVID-19, ori 
dacă personalul respectiv a fost 
confirmat cu COVID-19 în urma 
activităţii desfăşurate, 
stimulentul de risc se acordă, în 
condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă, din venitul 

2. La articolul I punctul 2 va 
avea următorul cuprins: 
„2. După alineatul (1) se 
introduc două noi alineate, 
alin.(11) şi (12

 

), cu următorul 
cuprins: 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pct.2 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se menţine forma din 
ordonanţa de urgenţă şi 
se elimină forma propusă 
de Senat întrucât 
măsurile propuse 
generează cheltuieli 
financiare suplimentare 
care conduc la creşterea 
deficitului bugetului 
general consolidat. 
 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

cabinetului medical, în 
cuantumul şi potrivit sursei de 
finanţare prevăzute la alin. (1)." 

 
 
 
(12) În situaţia în care, până la 
data acordării stimulentului de 
risc în condiţiile prevăzute la 
art.8 alin.(1) lit.f1

 

), a survenit 
decesul persoanei în drept să 
beneficieze de acesta sau al 
persoanei în drept să solicite 
decontarea stimulentului de 
risc, stimulentul de risc se 
acordă urmaşilor acestor 
persoane, prin grija caselor de 
asigurări de sănătate. Prin 
urmaş se înţelege copilul/copiii 
personalului medical, medico-
sanitar şi auxiliar sanitar 
decedat, precum şi soţia/soţul 
supravieţuitoare/ 
supravieţuitor.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   
3. Alineatul (51

"(5

) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

1

 

) Categoriile de persoane 
prevăzute la alin. (1) 
beneficiază de un singur 
stimulent de risc acordat lunar 
pe durata stării de urgenţă, 
chiar dacă acestea îşi 

__ 
 
Nemodificat  

 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

desfăşoară activitatea în una 
sau mai multe unităţi 
angajatoare, după cum 
urmează: 
a) un stimulent de risc pentru 
categoriile de personal care au 
activat în perioada 16.03.2020-
14.04.2020; 
b) un stimulent de risc pentru 
categoriile de personal care au 
activat în perioada 15.04.2020-
14.05.2020." 
 

8.   
4. După alineatul (51) se 
introduc două noi alineate, 
alineatele (52) şi (53

"(5

), cu 
următorul cuprins: 

2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (5), lista 
personalului din cadrul 
categoriilor prevăzute la alin. 
(1) lit. f1

 

), care au activat în 
cadrul unor cabinete medicale 
organizate potrivit dispoziţiilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se stabileşte de 
reprezentantul legal pentru 
activitatea desfăşurată în cadrul 
cabinetului medical într-o formă 

__ 
 
Nemodificat  

 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

legală de exercitare a profesiei 
prevăzută de lege. 
Reprezentantul legal este 
responsabil pentru desemnarea 
personalului implicat în 
activităţile prevăzute la alin. (1) 
lit.f1
 

). 

(53) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (51), categoriile 
de persoane prevăzute la alin. 
(1) lit.f1

a) un stimulent de risc pentru 
categoriile de personal care au 
activat în perioada 16.03.2020-
14.04.2020; 

), care au activat în 
cadrul unor cabinete medicale 
organizate potrivit dispoziţiilor 
Ordonanţei Guvernului nr. 
124/1998, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de un 
singur stimulent de risc, chiar 
dacă acestea au desfăşurat 
activitatea în unul sau mai 
multe cabinete medicale sau 
unităţi angajatoare, conform 
legii, după cum urmează: 

b) un stimulent de risc pentru 
categoriile de personal care au 
activat în perioada 15.04.2020-
14.05.2020." 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

9.   
5. După alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (9), cu următorul 
cuprins: 
"(9) Prin sintagma «pacient 
suspect» prevăzută la alin. (1) 
lit. f1

 

) se înţelege persoana care 
îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art. 3 lit. l) din Legea nr. 
136/2020 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de 
risc epidemiologic şi biologic, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare." 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

10.   
Art. II. - (1) Pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 8 
alin. (1) lit. f1

 

) 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, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
82/2020, cu modificările 
ulterioare, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 

__ 
 
Nemodificat  

 



Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de comisii 
(autor amendament) Motivare 

prezenta ordonanţă de urgenţă, 
se elaborează norme 
metodologice care se aprobă 
prin ordin al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(2) Pentru punerea în aplicare a 
prevederilor art.8 alin.(1) lit.f2) 
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, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
82/2020, cu modificările 
ulterioare, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
se elaborează norme 
metodologice care se aprobă 
prin ordin al ministrului 
sănătăţii, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
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