
PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

privind aprobarca Ordonanţei de urgenţă 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 

Parlamentul României adoptă prezenta 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 României, 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 fmalul 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 
alincate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins: 

"(5) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc In cuantum de 
2.500 lei brut, pe lună, pentru personalul din domeniul asistenlei sociale 
şi comunitare, indiferent de foiina de organizare a fiu-nizorului de 
servicii sociale, implicat direct în sprijinirea şi/sau îngrijirea persoanelor 
In vârstă, a copiilor, a 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 destina(ie, 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. . 

(7) Pentru furnizorii de servicii sociale privaţi, prevăzuţi la 
aim . (5), decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agenţiile 
teritoriale ale Agenliei Nalionale de Plăţi şi Inspec(ie Socială, 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, conform unei proceduri stabilită prin ordin al 
ministrului muncii şi protecţiei sociale." 

3. La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduc două 
noi litere, flterele fi) şi fZ), cu următorul cuprins: 

„fl) personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din 
cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, 
laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, 
farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, farnizorii de servicii 
rnedicale aflaţi în contract cu Casele de asigurări de sănătate, care au 
activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub 
tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, on dacă 
personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 In urma activităţii 
desfăşurate; 
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f) 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 an non 
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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Această lege a fast adoptată de Parlamentul Roinâniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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