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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
Bucureşti, 22 aprilie 2020  Bucureşti, 22 aprilie 2020 
Nr. 4c-9/233  Nr. 4c-10/84 

 
 
 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 

pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni 

medicale împotriva Covid – 19, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare pe fond, cu 
adresa nr.PLx 144/2020 din 14 aprilie 2020. 

 
 

 
PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Conf.dr. Florin Buicu 

 
 

Lidia Vladescu
CD - Munca
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru sănătate şi 
familie 

 
Bucureşti, 22 aprilie 2020  Bucureşti, 22 aprilie 2020 
Nr. 4c-9/233  Nr. 4c-10/84 

 
  

RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru recunoaşterea meritelor 

personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

Covid–19 

 
 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi 
familie au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 144/2020 din 14 aprilie 
2020, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru recunoaşterea 

meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 

Covid–19. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal pentru stabilirea unor modalităţi de recunoaştere a meritelor 
personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva Covid-19, 
prin acordarea unor drepturi acestuia, precum şi urmaşilor celui decedat. 

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în 

vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.309/02.04.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/164/15.04.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.147/22.04.2020) 
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• punctul de vedere favorabil, cu observaţii, transmis de Ministerul 
Afacerilor Interne (nr.12368/21.04.2020). 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.  
La şedinţa online a Comisiei pentru sănătate şi familie, din data de 

22 aprilie 2020, au participat la dezbateri toţi cei 19 membri ai comisiei.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamente. 
 
La şedinţa online a Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, din 

data de 22 aprilie 2020, au participat la dezbateri toţi cei 24 de membri ai 
comisiei. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 
hotărât, cu 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 6 abţineri, adoptarea 
proiectului de lege cu amendamente. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Tudor Polak – 
Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 aprilie 

2020. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două Comisii propun Plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, 

redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 
 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Conf.dr. Florin Buicu 

          

             

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu    Consilier parlamentar Livia Spînu 
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Anexa nr. 1 

Amendamente admise 

 

În urma dezbaterilor, Comisiile au adoptat proiectul de lege cu următoarele amendamente: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

1.  
Lege  

pentru recunoaşterea meritelor personalului 
medical participant la acţiuni medicale împotriva 

Covid-19 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
Art.1. - (1) Prezenta lege reglementează 
modalităţile de recunoaştere a meritelor 
personalului medical participant la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19, prin acordarea unor 
drepturi acestuia, precum şi urmaşilor celui 
decedat. 
 

 
Nemodificat  

 

3.  
(2) De drepturile conferite de prezenta lege nu 
beneficiază personalul medical care a dobândit 
alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a 
devenit invalid din cauza participării la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19, în situaţia în care 
rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau 

 
(2) De drepturile conferite de prezenta lege nu 
beneficiază personalul medical care a dobândit 
alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a 
devenit invalid din cauza participării la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19, în situaţia în care 
rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

invaliditatea au survenit ca urmare a săvârşirii, 
cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit 
legii române. 
 

invaliditatea au survenit ca urmare a săvârşirii, 
cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit 
legii. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

legislativă. 
 
 

4.  
Art.2. - În sensul prezentei legi, expresiile de 
mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) personal medical care participă la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19 - medici, asistente, 
infirmiere, îngrijitoare, personal auxiliar din 
unităţi medicale, cadrele militare - paramedici - 
din structurile Departamentului pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, 
ambulanţieri, biologi, biochimişti, psihologi; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.2. – (1) În sensul prezentei legi, prin 
personal medical care participă la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19 se înţelege: 
a) personalul de specialitate medico-sanitar şi 
personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare,  
unităţi de asistenţă medico-socială şi instituţii 
medicale, indiferent de nivelul de subordonare 
sau coordonare, din farmacii comunitare, din 
cabinete de medicină de familie, din cabinete de 
medicină dentară, indiferent de forma de 
organizare, precum şi din cadrul altor furnizori 
de servicii medicale sau de asistenţă socială, 
implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de 
prevenirea, gestionarea şi combaterea infecțiilor 
cu COVID-19; 
b) cadrele militare - paramedici şi personal 
medical - din structurile aflate în coordonarea/ 
coordonarea operaţională a Departamentului 
pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, implicat direct în acţiuni şi 
misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi 
combaterea infecțiilor cu COVID-19; 

 
Textul iniţial nu este 
corect – infirmiera, 
îngrijitoarea şi 
ambulanţierul fac parte 
din personalul auxiliar 
sanitar. Este o dublare a 
termenilor. 
 
Pentru evitarea unor 
discriminări, este 
necesară utilizarea 
terminologiei din legea 
salarizării şi completarea 
textului, astfel încât să se 
evite interpretările în 
ceea ce priveşte 
categoriile de personal 
beneficiare. 
 
Lit.a) devine alin.(1), iar 
lit.b) devine alin.(2). 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) urmaşi ai personalului medical decedat ca 
urmare a participării la acţiuni medicale împotriva 
Covid-19 - copiii acestuia şi soţia/soţul 
supravieţuitoare/supravieţuitor. 
 

  
c) personalul cu pregătire paramedicală din 
cadrul echipajelor SMURD specializate în 
acordarea primului-ajutor calificat, potrivit legii, 
aflat în finanţarea autorităţilor administraţiei 
publice locale; 
d) tot personalul din cadrul spitalelor care 
asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza 
a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru 
pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul 
SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul 
nr.555/2020 privind aprobarea Planului de 
măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul 
epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 
spitalelor care asigură asistenţa medicală 
pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 
în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele 
de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau 
suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
(2) În sensul prezentei legi, prin termenul de 
urmaş se înţelege copilul/copiii personalului 
medical decedat ca urmare a participării la 
acţiuni medicale împotriva Covid-19, precum şi 
soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

5.  
Art.3. - La decesul unui membru al 
personalului medical, Ministerul Sănătăţii sau, 
după caz, Ministerul Afacerilor Interne 
acordă familiei acestuia sau persoanei care a 
suportat cheltuielile ocazionate de deces, după 
caz, un ajutor suplimentar în cuantum de două 
salarii medii pe economie. 

 
Art.3. - La decesul unei persoane dintre 
cele prevăzute la art.2 alin.(1), Ministerul 
Sănătăţii sau, după caz, ministerele cu reţea 
sanitară proprie, acordă familiei acesteia sau 
persoanei care a suportat cheltuielile 
ocazionate de deces, după caz, un ajutor 
suplimentar în cuantum egal cu de două ori 
câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
Corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 
Corelare cu terminologia 
folosită la ajutorul de 
deces 

6.  
Art.4. - Urmaşii personalului medical decedat ca 
urmare a participării la acţiuni medicale 
împotriva Covid-19 vor beneficia de 
următoarele drepturi: 
 
a) dreptul la pensie de urmaş copiilor acestuia 
până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi 
continuă studiile într-o formă de învăţământ 
organizată potrivit legii, până la terminarea 
acestora, fară a depăşi vârsta de 26 de ani; 
 
b) dreptul la pensie de urmaş egală cu 75% din 
cuantumul salarial pe care cadrele medicale le-
au avut la data decesului, care se actualizează 

 
Art.4. – (1) Urmaşii personalului medical 
decedat în urma complicațiilor medicale 
cauzate de infectarea cu coronavirusul 
Covid-19 beneficiază de următoarele 
drepturi: 
a) dreptul la pensie de urmaş până la 
împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi 
continuă studiile într-o formă de învăţământ 
organizată potrivit legii, până la terminarea 
acestora, fară a depăşi vârsta de 26 de ani; 
 
b) pensie de urmaş egală cu 75% din salariul 
de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie 
avut/avută de personalul medical prevăzut la 

 
Pentru claritatea normei. 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru o exprimare 
corectă. 
 
 
 
Corelare cu terminologia 
folosită legislaţia 
salarizării. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

potrivit reglementărilor legale în vigoare, 
pentru soţia/soţul supravieţuitoare/ 
supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu se 
recăsătoreşte; 
 
c) dreptul la asistenţă medicală şi medicamente 
gratuite în cadrul reţelei sanitare a Ministerului 
Sănătăţii sau în alte reţele sanitare, sau, 
după caz, a Ministerului Afacerilor Interne, 
cu decontarea cheltuielilor de către acesta; 
 
d) scutirea de la plata impozitului pe terenul şi pe 
clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate 
sau coproprietate. 
 
__ 

art.2 alin.(1) la data decesului; 
 
 
 
 
c) dreptul la asistenţă medicală şi 
medicamente gratuite în cadrul reţelei sanitare 
a Ministerului Sănătăţii sau, după caz, 
ministerele cu reţea sanitară proprie, cu 
decontarea cheltuielilor de către acestea; 
 
lit.d) nemodificată 
 
 
(2) Soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor 
beneficiază de drepturile prevăzute la 
alin.(1) lit.b)-d) dacă nu se recăsătoreşte. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluare de la lit.b). 
 

7.  
Art.5. - În cazul în care nu există urmaşi, dacă 
cel decedat era singurul susţinător al părinţilor 
săi, aceştia vor beneficia de jumătate din 
pensia de urmaş egală cu 75% din 
cuantumul salarial pe care cadrele medicale 
l-au avut la data decesului, care se 
actualizează potrivit reglementărilor legale 
în vigoare. 

 
Art.5. – (1) În cazul în care nu există urmaşi, 
dacă cel decedat era singurul susţinător al 
părinţilor săi, aceştia beneficiază de un 
ajutor lunar în cuantum de 50% din nivelul 
pensiei de urmaş stabilită potrivit art.4 
alin.(1) lit.b). 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru stabilirea 
regimului juridic al 
dreptului. 
Restructurarea textului şi 
trimitere la modul de 
calcul stabilit anterior. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

8.  
__ 

 
Art.6. – (1) Cuantumul drepturilor acordate 
potrivit art.4 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) şi art.5 se 
actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata 
medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, 
cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în 
care se face actualizarea şi comunicat de 
Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma 
actualizării rezultă o pensie mai mică, se 
păstrează pensia aflată în plată. 
(2) Reglementările prevăzute de legislaţia 
privind pensiile referitoare la stabilire, plată, 
modificare, suspendare, reluare, încetare, 
revizuire, contestare şi recuperare a sumelor 
încasate necuvenit se aplică şi drepturilor 
prevăzute de prezenta lege, dacă aceasta nu 
dispune altfel. 
(3) În termen de 15 zile de la data acordării 
drepturilor prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b) şi 
alin.(2), beneficiarul optează pentru drepturile 
stabilite conform Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi pensia 
de urmaș stabilită potrivit prezentei legi.  
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 
 

 
Pentru claritatea textului 
şi corelare cu prevederile 
legale în vigoare. 
 
Preluare parţială de la 
art.4 lit.b). 
 
 
Aceste prevederi sunt 
necesare pentru 
aplicabilitatea legii. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

9.  
Art.6. - Personalul medical care execută, 
conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de 
serviciu în condiţii de pericol deosebit, beneficiază 
de un spor de până la 30%, calculat la salariul de 
bază. 
 

 
Art.7. – (1) Personalul medical prevăzut la 
art.2 alin.(1) care execută, conduce sau 
coordonează misiuni şi sarcini de serviciu în 
condiţii de pericol deosebit, beneficiază pe 
perioada stării de urgenţă, instituită astfel 
prin decret, precum şi pentru o perioadă 
de 3 luni de la data încetării stării de 
urgenţă, de un spor de până la 30%, calculat 
la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de 
funcţie. 
(2) Cuantumul sporului prevăzut la 
alin.(1) nu se ia în calcul la determinarea 
limitei prevăzute la art. 25 din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3) Categoriile de personal şi mărimea 
concretă a sporului se stabilesc prin ordin 
comun al ministrului sănătăţii, ministrului 
afacerilor interne şi ministrului finanţelor 
publice, în termen de 15 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
Corelare cu dispoziţiile 
legii salarizării. 
Acordarea sporului 
trebuie să fie temporară, 
aşa cum este şi 
activitatea derulată de 
aceste categorii de 
personal, altfel ar deveni 
un spor cu caracter 
permanent şi ar fi 
necesară introducerea lui 
în Legea-cadru 
nr.153/2017. 
 
Textul este de natură să 
creeze premisele unei 
duble reglementări, în 
condiţiile în care, în 
prezent, există cadrul 
legal aplicabil în domeniu. 
În contextul răspândirii 
infecţiei cu COVID-19 a 
fost adoptată, recent, 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2020 
care prevede faptul că se 
acordă un „stimulent de 
risc în cuantum de 2.500 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

lei brut pe lună pentru 
medici, personalul 
medico-sanitar, 
personalul paramedical, 
inclusiv personalul 
auxiliar, implicat direct în 
transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea 
şi tratamentul pacienţilor 
infectaţi cu COVID- 19, 
pe perioada stării de 
urgenţă”. 
Astfel, se consideră 
necesară reglementarea 
unui drept de natura 
celui instituit la acest 
articol, dar se impune 
reformularea textului, 
pentru o claritate mai 
mare în ceea ce priveşte 
acordarea dreptului 
salarial în cauză, astfel 
încât personalul medical 
care execută, conduce, 
coordonează sau 
contribuie la realizarea 
acţiunilor medicale 
împotriva COVID - 19, să 
beneficieze, pe perioada 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

respectivă, de o 
compensaţie salarială de 
30% calculată la salariul 
de bază/solda de 
funcţie/salariul de 
funcţie, compensaţie 
salarială care să nu se ia 
în calcul la determinarea 
limitei prevăzute la 
art.25 din Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
 

10.  
Art.7. - În semn de recunoaştere a meritelor 
personalului medical participant la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19 se instituie Ziua 
personalului medical, care se organizează, anual, 
pe data de 11 martie, prin grija Ministerului 
Sănătăţii. 
 

 
Art.8. – (1) În semn de recunoaştere a 
meritelor personalului medical participant la 
acţiuni medicale împotriva Covid-19 se instituie 
ziua de 11 martie ca Ziua personalului medical. 
(2) Ziua personalului medical poate fi marcată 
de către autorităţile şi instituţiile publice, de 
organismele neguvernamentale, de 
reprezentanţele diplomatice ale României, 
precum şi de către alte instituţii româneşti din 
străinătate, prin organizarea unor programe şi 
manifestări cultural-educative, cu caracter 
evocator sau ştiinţific. 
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale pot sprijini material sau logistic 

 
Pentru claritatea normei. 
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Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii 

(autor amenament) 
Motivare 

organizarea şi desfăşurarea manifestărilor 
prevăzute la alin. (2). 
(4) Ministerul Sănătăţii coordonează tematic 
activităţile dedicate Zilei personalului medical. 
(5) Societatea Română de Radiodifuziune şi 
Societatea Română de Televiziune, în calitate 
de servicii publice, pot include în programele 
lor emisiuni ori aspecte de la manifestările 
dedicate acestei sărbători. 
 
Autori: membrii comisiilor 
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Anexa nr.2 

Amendamente respinse 
 

În cadrul dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Amendamente propuse 
(autor amendament) 

1. Argumente susţinere 
2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Lege  

pentru recunoaşterea meritelor 
personalului medical participant la 

acţiuni medicale împotriva Covid-19 
 

 
Lege  

pentru acordarea unor drepturi 
urmașilor personalului medical 

implicat în combaterea 
pandemiei de coronavirus  

COVID–19 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 

 
1. Pentru a acorda unele 
drepturi doar urmaşilor celor 
implicaţi direct în combaterea 
pandemiei. 
 
2. Respins la vot.  
 

 
Camera 

Deputaţilor 

2.  
Art.1. - (1) Prezenta lege 
reglementează modalităţile de 
recunoaştere a meritelor personalului 
medical participant la acţiuni 
medicale împotriva Covid-19, prin 
acordarea unor drepturi acestuia, 
precum şi urmaşilor celui decedat. 
 

 
Art.1. - În sensul prezentei legi, 
următorii termeni se definesc astfel: 
a) personalul medical - medicul, 
asistentul medical şi moaşa care 
acordă servicii medicale, personalul 
paramedical, ambulanțierul, 
indiferent de forma de exercitare a 
profesiei, implicați în activitatea de 
combatere a pandemiei de 
coronavirus COVID – 19; 
b) urmaş - persoana îndreptăţită să 
beneficieze de prevederile prezentei 

 
1. Claritatea textului. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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legi, după caz, soţul supravieţuitor, 
părinţii celui decedat, precum şi copiii 
acestuia. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 

3.  
Art.2. - În sensul prezentei legi, 
expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) personal medical care participă la 
acţiuni medicale împotriva Covid-19 - 
medici, asistente, infirmiere, 
îngrijitoare, personal auxiliar din 
unităţi medicale, cadrele militare - 
paramedici - din structurile 
Departamentului pentru situaţii de 
urgenţă din cadrul Ministerul 
Afacerilor Interne, ambulanţieri, 
biologi, biochimişti, psihologi; 
b) urmaşi ai personalului medical 
decedat ca urmare a participării la 
acţiuni medicale împotriva Covid-19 - 
copiii acestuia şi soţia/soţul 
supravieţuitoare/supravieţuitor. 
 

 
Art.2. - (1) Urmașii personalului 
medical  decedat în urma 
complicațiilor medicale cauzate de 
infectarea cu noul coronavirus 
COVID–19 primesc o indemnizaţie 
lunară reparatorie, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare aplicaţi 
asupra câştigului salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent 
anului pentru care se face plata, 
astfel: 
a) soţ supravieţuitor - un coeficient 
de 1,10; 
b) părinte - un coeficient de 1,10; 
c) copil - un coeficient de 1,10 până 
la majorat sau până la terminarea 
studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 
de ani, indiferent în întreţinerea cui 
se află. 
(2) Indemnizaţiile prevăzute la 
alin.(1) se acordă în baza unei cereri 
scrise însoțite de copia certificatului 

 
1. Claritatea şi predictibilitatea 
textului. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 



16 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Amendamente propuse 
(autor amendament) 

1. Argumente susţinere 
2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

de deces, a actelor de stare civilă din 
care rezultă calitatea de urmaș şi a 
oricărui alt document din care rezultă 
faptul că decesul a survenit ca 
urmare a infectării cu noul 
coronavirus COVID-19. 
(3) Cererea și documentele aferente 
pentru acordarea indemnizației se 
depun fizic sau se trimit prin posta 
electronică, la instituția prefectului 
din raza teritorială a ultimului 
domiciliu al persoanei decedate. 
(4) Reglementările prevăzute de 
legislaţia privind pensiile referitoare 
la stabilire, plată, modificare, 
suspendare, reluare, încetare, 
expertizare, revizuire, contestare şi 
recuperare a sumelor încasate 
necuvenit, se aplică şi indemnizaţiilor 
prevăzute de prezenta lege, dacă 
aceasta nu dispune altfel. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 

4.  
Art.3. - La decesul unui membru al 
personalului medical, Ministerul 
Sănătăţii sau, după caz, Ministerul 
Afacerilor Interne acordă familiei 
acestuia sau persoanei care a 

 
Art. 3. - (1) Drepturile acordate 
conform prezentei legi nu sunt 
considerate venituri salariale, nu se 
impozitează şi nu afectează 
acordarea altor drepturi. 

 
1. Pentru o protecţie reală a 
urmaşilor. Prevederi necesare. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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suportat cheltuielile ocazionate de 
deces, după caz, un ajutor 
suplimentar în cuantum de două 
salarii medii pe economie. 

(2) Instituția prefectului, după 
analizarea cererilor persoanelor 
prevăzute la art. 2, emite un ordin 
prin care dispune acordarea 
drepturilor prevăzute de prezenta 
lege. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 

5.  
Art.4.- Urmaşii personalului medical 
decedat ca urmare a participării la 
acţiuni medicale împotriva Covid-19 
vor beneficia de următoarele 
drepturi: 
a) dreptul la pensie de urmaş copiilor 
acestuia până la împlinirea vârstei de 
18 ani sau, dacă îşi continuă studiile 
într-o formă de învăţământ 
organizată potrivit legii, până la 
terminarea acestora, fară a depăşi 
vârsta de 26 de ani; 
b) dreptul la pensie de urmaş egală 
cu 75% din cuantumul salarial pe 
care cadrele medicale le-au avut la 
data decesului, care se actualizează 
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, pentru soţia/soţul 
supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă 
aceasta/acesta nu se recăsătoreşte; 

 
Art.4. - Sumele aferente plăţii 
indemnizaţiilor pentru beneficiarii 
prezentei legi se suportă de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătății. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 

 
1. Prevederi necesare. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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c) dreptul la asistenţă medicală şi 
medicamente gratuite în cadrul 
reţelei sanitare a Ministerului 
Sănătăţii sau în alte reţele sanitare, 
sau, după caz, a Ministerului 
Afacerilor Interne, cu decontarea 
cheltuielilor de către acesta; 
d) scutirea de la plata impozitului pe 
terenul şi pe clădirea folosită ca 
domiciliu aflate în proprietate sau 
coproprietate. 
 

6.  
Art.5. - În cazul în care nu există 
urmaşi, dacă cel decedat era singurul 
susţinător al părinţilor săi, aceştia 
vor beneficia de jumătate din pensia 
de urmaş egală cu 75% din 
cuantumul salarial pe care cadrele 
medicale l-au avut la data decesului, 
care se actualizează potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 5. - În termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Ministerul Sănătății va elabora 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi, care se vor aproba 
prin hotărâre a Guvernului. 
 
Autor: deputat Cristian Seidler 
 
 

 
1. Prevederi necesare. 
 
2. Respins la vot.  

 
Camera 

Deputaţilor 
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7.  
Art.6. - Personalul medical care 
execută, conduce sau coordonează 
misiuni şi sarcini de serviciu în 
condiţii de pericol deosebit, 
beneficiază de un spor de până la 
30%, calculat la salariul de bază. 
 

 
Art.6 se elimină. 
 
 Autor: deputat Cristian Seidler 
 
 
 

 
1. Se pot acorda premii de 
excelenţă potrivit 
reglementărilor deja existente 
în legea salarizării şi se acordă 
deja un supliment de risc 
potrivit OUG nr.43/2020. 
 
2. Respins la vot.  
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 


