
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  

Comisia pentru sănătate şi familie 
            
Bucureşti,  18 mai 2020 
 Nr. 4c-10/115 
PLx 257/2020 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã 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 (PLx 257/2020) 
 

  
 În conformitate cu prevederile art.94 și art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat,   Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de 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, trimis cu adresa  nr. PLx 257/2020 
din 13 mai 2020.  

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat,  membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării în 
şedinţa online din 18 mai 2020.  

În urma  dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamentele admise redate în anexa la prezentul aviz. 
  

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Conf. Univ.Dr. Florin Buicu 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Cristina Bologan – consilier  parlamentar
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ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 

Nr. 
crt. Text OUG nr.43/2019 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. _____  1.La articolul 6 , după alineatul (2) se 

introduce un nou alineat,  alin. (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 comisiei 
 

Este necesar ca toate 
cheltuielile facute pe 
timpul starii de urgență 
să fie cunoscute de 
profesioniști și opinia 
publică. 
Transparentizarea 
cheltuielilor efectuate 
este o condiție 
importanță în procesul 
înbunătățirii actului 
medical. 
 

2.  
____ 

 2.La art. 7, după alineatul 4 se introduc 
două alineate noi, alin.( 5) și alin.(6), 
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 implicat direct în 
sprijinirea şi/sau îngrijirea 
persoanelor în vârstă, a copiilor, a 

În mod similar cu 
personalul din sistemul 
saniatar, 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, 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.43/2019 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
persoanelor cu dizabilităţi şi 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.” 
 
Autori : membrii comisiei 
 

pe perioada stării de 
urgență decretată în 
vederea prevenirii 
răspândirii înfecției cu 
virusul SARS-CoV-2,  
Prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului 
nr. 43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri 
de sprijin decontate din 
fonduri europene, ca 
urmare a răspândirii 
coronavirusului SARS-
CoV-2, pe perioada 
stării de urgenţă , 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 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.43/2019 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
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 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. 
 

3. _____ 
 

 
 
 
 

 3.  La art.8 alineatul (1), după litera f) 
se introduc două noi litere, lit.f1) și f2) , 
cu următorul cuprins: 
„f1)personal medical, medico-sanitar și 

auxiliar sanitar din cabinetele medicilor 
de familie, laboratoare de analize 
medicale, laboratoare de imagistica 
medicala, ambulatorii de specialitate, 
farmacii comunitare, cabinete 
stomatologice, furnizori de servicii 
medicale aflati in contract cu Casele de 

În conformitate cu 
prevederile 
art.653, alin.(1), 
lit.a) din Legea 
nr.95/2006 privind 
reforma în 
domeniul sănătății 
”Personalul 
medical este 
medicul, medicul 
stomatolog, 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.43/2019 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
asigurari de sanatate, care au activat in 
timpul stării de urgenta, care au avut in 
evidentă sau tratament pacienti 
suspecți sau confirmați COVid19, sau 
dacă persoanele respective au fost 
confirmate CoVid19 in 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 diagnosticate pozitiv 
aflate în carantină;” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

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. 

4. Art.8 alin.(1) 
...... 
g) personalul de la lit.a) – f) care 

în urma desfășurării activității a 
fost diagnosticat cu COVID-19 
 
 

 
 

 

  
4. La articolul 8 alineatul (1), litera g) 

se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„g) personalul de la lit.a) – f2) care în urma 

desfășurării activității a fost diagnosticat cu 
COVID-19.” 
 
Autori: membrii comisiei 
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