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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţeă de urgcnţă a Guvernului 
nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 
fonduri curopene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 43 din 6 aprilie 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 Romăniei, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, cu modificările 

ulterioare, cu următoarele modificări şi completări: 

1. La articolul 6, după . alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

"(3) Sumele cheltuite conform aim . (1) şi destinaţia acestora de 
la începutul stării de urgenţă la finalul stării de alertă de către toate 
instituţiile de stat se publică pe site-ul instituţiei de către conducătorul 

acesteia." 
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2. La articolul 7, după alineatul 4 se introduc trei noi 

alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins: 

"(5) Se aprobă acordarea unui stimulant do rise în cuantum do 
2.500 lai brut, pa lună, pentru parsonalul din domeniul asistenţei sociale 
şi comunitara, indiferent do forma de organizara a$.rrnizorului do 
sarvicii sociala, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoarielor 
în vârstă, a copiilor, a persoanalor cu dizabilităţi şi a altor grupuri 
vulnerabila, pa parioada stării do urganţă, din fondul de salarii al unităţii 

angajatoare, prin transfaruri do la bugatul do stat, do la 
titlul VI - "Transferuri întra unită(i ale administraţiai publica" sau do la 
alto titluri undo sunt bugatata sumo cu această destinaţie, prin 
ordonatorul principal do credite, sau din fonduri auropana. 

(6) Stimulantul do risc acordat conform aim . (5) nu se cuprinda 
în baza lunară do calcul al contribu(iai do asigurări sociala, contribuţiai 

de asigurări sociale de sănătata, raspactiv al contribuţiei asiguratorii 
pentru muncă, raglamantată la titlul V "Contribuţii sociala obligatorii" 
din Lagoa nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifrcările şi 

complatărila ulterioara. 
(7) Pantru furnizorii do sarvicii sociale privaţi, prevăzuţi la 

am . (5), decontaraa stimulantului de risc sa faca la carara, prin aganţiila 

taritoriala ale Agenţiai Naţionala do Plăţi şi Inspecţie Socială, prin 
transfaruri do la bugatul do stat, de la titlul VI - "Transferuri între unită(i 

ale administraţiei publice" sau do la alto titluri undo sunt bugatata sumo 
cu acaastă destinaţia, prin ordonatorul principal do credite, sau d'u1 
fonduri auropane, conform unai proceduri stabilită prin ordin al 
ministrului muncii şi protacţiai sociale." 

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduc două 

noi litere, literele fr) şi f2), en următorul cuprins: 

„fl) parsonalul medical, madico-sanitar şi auxiliar sanitar din 
cabinatale medicilor do familie, laboratoarele do analize medicala, 
laboratoarela do imagistică madicală, ambulatoriila do spacialitata, 
farmaciiia comunitara, cabinetele stomatoiogica, fiu-rrizorii do sarvicii 
madicale aflaţi în contract cu Casele do asigurări de sănătate, care au 
activat în tirnpul stării do urgenţă şi care au avut în evidanţă sau sub 
tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, on dacă 

parsonalul raspactiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii 

dasfaşurate; 
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f2) medicii şi asistenţii medicali din unităţile şcolare care i-au 
desfăşurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrij ire, de 
aprovizionare, de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate 
în carantină." 

4. La articolul 8 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„g) personalul de la lit. a) — f2) care, în urma desfăşurării 

activităţii, a fost diagnosticat cu COVID-19." 

5. La articolul 8, după alineatul (7) se introduce tin nou 
alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: 

„(8) Stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei, prevăzut de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se acordă pentru toată perioada stării de 
urgenţă, instituită prin decret potrivit art. 93 din Constituţia României, 
republicată." 
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Acest pro iect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în şedinţa din 27 mai 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 
aim . (2) din Constitutia României, republicată. 

PREŞEDINTELE CAMEREI
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ION - MARCEL CIOLACU 


