
 

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

  
Comisia pentru sănătate şi familie 

            
Bucureşti,  15 iunie 2020 
 Nr. 4c-10/162 
PLx 347/2020 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2020 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 ( PLx 347/2020) 

 
  
 În conformitate cu prevederile art.94 și art.115 alin.(3) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat,   Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 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 , trimis cu adresa  nr. PLx 347/2020 din 10 iunie 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 15 iunie 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.64/2020 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. ...... 

1. Alineatele (1) şi (5) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
"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 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, 

1. La punctul 1 al 
articolului unic, la 
alineatul (1) al 
articolului 8, după litera 
d) se introduce o nouă 
literă, lit.d1) cu 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La articolul unic, 
punctul 1, alineatul (1) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 

(1) Se aprobă acordarea unui 
stimulent de risc în cuantum 
de 2.500 lei brut pe lună, pe 
perioada stării de urgenţă și a 
stării de alertă, 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 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 

 
 
 
 
 
Pentru enunțarea tuturor 
situațiilor în care se acordă 
acest stimulent. 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.64/2020 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sanitar, inclusiv personalul de 
specialitate din structurile 
paraclinice medico-sanitare şi 
personalul paramedical, 
inclusiv cei din structurile 
civile,  implicat direct în 
transportul, echiparea, 
evaluarea, diagnosticarea şi 
tratamentul pacienţilor 
diagnosticaţi sau suspectați 
cu COVID-19; 
 
a1) personalul serviciilor 
profesioniste pentru 
situatii de urgenta care a 
efectuat misiuni de 
echipare si transport a 
persoanelor diagnosticate 
sau suspecte cu CoVid -19, 
precum si misiuni  
decontaminare a 
persoanelor, dispozitivelor 
medicale si a mijloacelor 
tehnice utilizate pentru 
izolarea si transportul 
acestor persoane. 
b) personalul care furnizează 
servicii de asistenţă medicală 
comunitară, respectiv servicii 

Pentru o exprimare clară și 
cuprinzătoare a tuturor 
categoriilor de beneficiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.64/2020 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de îngrijire medicală, activităţi 
de izolare şi monitorizare a 
persoanelor suspecte sau 
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 au existat 
persoane diagnosticate sau 
suspectate cu infecție SARS-
CoV-2; 
 
d) personalul din reţeaua de 
medicină legală implicat în 
manipularea şi efectuarea 
necropsiilor pacienţilor 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.64/2020 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
diagnosticaţi cu COVID-19, 
inclusiv personalul din 
laboratoarele de toxicologie şi 
histopatologie care efectuează 
analiza probelor aparţinând 
pacienţilor decedaţi diagnosticaţi 
cu COVID-19; 
 
…………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

decedaţi suspecți sau 
diagnosticaţi cu COVID-19, 
inclusiv personalul din 
laboratoarele de toxicologie şi 
histopatologie care efectuează 
analiza probelor aparţinând 
pacienţilor decedaţi suspecți 
sau diagnosticaţi cu COVID-
19; 
……………………….. 
 
 
Autori: membrii comisiei 

2.  2. După punctul 1 al 
articolului unic, se 
introduce un punct 
nou, pct.11 , cu 
următorul cuprins: 
”11. După alineatul (3) 
se introduce un nou 
alineat, alin.(31) cu 
următorul cuprins: 
(31) Stimulentul de risc 
prevăzut la alin.(1) se 
acordă tuturor medicilor 
de familie.” 

2. După punctul 1 al 
articolului unic, se 
introduce un nou punct, 
pct.2 cu următorul 
cuprins: 

 
”2. La articolul 8, după 

alineatul (7) se introduce 
un nou alineat, alineatul 
(8), cu următorul cuprins: 
„(8) Stimulentul de risc în 
cuantum de 2.500 de lei, 
prevăzut de prezenta 
ordonanță de urgență, se 
acordă pentru toată 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a preciza , cu 
claritate, perioada de 
aplicabilitate a acestor 
drepturi. 
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Nr. 
crt. Text OUG nr.64/2020 Text Senat Amendamente 

 (autorul amendamentului)

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
perioada stării de urgenţă, 
precum și a stării de 
alertă.” 

 
Autori: membrii comisiei
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