
  
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE 

  
Bucureşti, 20 februarie 2023  

Nr.4c-10/345 

PLx. 43/2023 

 

 

AVIZ   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, 

în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

trimis cu adresa PLx. 43/2023 din 8 februarie 2023. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării în şedinţa din data 

de 20 februarie 2023. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, 

Consilier parlamentar

rozalia.bucur
conf cu originalul



ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. crt. OUG  nr.168/2022 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

AMENDAMENTE  

(autor amendamente) 

 

MOTIVARE 

1.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

Articol unic - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, cu următoarele completări: 

Creşterea salariilor de bază, în perioada 2019-2022 cu ¼ 

din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru 

anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018 nu a fost acordată 

în fiecare an, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-

cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

astfel încât, începând cu data de 1 ianuarie 2022 personalul 

plătit din fonduri publice să beneficieze de  nivelul salariilor 

de bază reglementat de lege pentru anul 2022. 

Începând cu anul 2023, salariile de bază nu au fost stabilite 

prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în Anexele nr. I-VIII la 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, în vigoare. 



2.   1.  - La articolul  I după alineatul (5) se introduc trei 

noi alienate, alin. (51) – (53), având următorul 

conţinut: 

 

     ,,(51) Începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi,  prin derogare de la prevederile alin. 

(5), pentru personalul  încadrat în unităţile sanitare 

publice şi unităţile de asistenţă socială, sporul pentru 

activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru 

munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de 

sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare nu 

se lucrează şi sporul pentru munca prestată în timpul 

nopţii se determină procentual din salariul de bază 

avut conform prevederilor din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporurile pentru condiţii de muncă, sporul pentru activitatea 

prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în 

zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte 

zile în care, în conformitate cu reglementările legale în 

vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în 

timpul nopţii, sporul pentru munca suplimentară, indemnizaţia 

de hrană şi celelalte drepturi care fac parte din salariul lunar, 

nu au fost acordate conform prevederilor din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ca urmare a liberalizării preţurilor la energie s-a generat o 

creştere semnificativă a preţului la energia electrică, la gazele 

naturale, precum şi la combustibili, cu impact major atât 

asupra creşterii preţurilor la utilităţile publice pentru populaţie, 

cât şi asupra creşterii preţurilor la bunurile de consum. 

Majorarea preţurilor a determinat o scădere a puterii de 

cumpărare cu impact semnificativ asupra standardelor de 

viaţă ale personalului plătit din fonduri publice. 

 Impactul financiar lunar, transmis de Ministerul Sănătăţii, 

determinat de acordarea drepturilor salariale, procentual din 

salariul de bază avut, este în sumă de 4793 mii lei lunar, din 

care: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (52) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 

legi, prin derogare de la prevederile alin. (5), 

personalul încadrat în Ministerul Sănătăţii şi pentru 

personalul din serviciile deconcentrate ale acestuia, 

pentru care salariile de bază au fost stabilite la nivelul 

prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 

2022, beneficiază de cuantumul sporului pentru 

condiţii de muncă determinat procentual din salariul 

de bază avut, conform Regulamentului-cadru 

privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a 

condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" 

-  sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus 

săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se 

lucrează  - 2656 mii lei lunar; 

-  sporul pentru activitatea prestată în ture -  2137 mii lei 

lunar. 

 
 
 
 
 
Impactul financiar este minim; sporurile pentru condiţii de 

muncă nu au fost acordate procentual din salariul de bază 

avut la data la care salariile de bază au fost stabilite la nivelul 

prevăzut de lege pentru anul 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 din administraţia publică central, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 917/2017. 

 

 

 

      (53) Pentru personalul încadrat în unităţile 

sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic 

unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 

influenţele financiare determinate de creşterile 

salariale prevăzute la alin. (51) se asigură prin 

transferuri din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". 

 

Autori: Membrii comisiei 

 

 

 

 

 

Este necesar a se reglementa cadrul legal pentru finanţarea 

din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate, de la o poziţie distinctă, a influenţelor financiare 

determinate de majorarea drepturilor salariale prevăzute la 

alin. (51). 


