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AVIZ   

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri 

externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 

(PLx 14/2021) 

   

 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, 

spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.174/2020 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea 

de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei 

provocate de COVID-19, trimis cu adresa  PLx 14/2021 din 1 februarie 2021. 

Membrii Comisiei au examinat  proiectul de lege supus avizării, în şedinţa 

online din data de 16 februarie 2021. 

 

          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au 

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

cu amendamente admise și respinse redate în anexele care fac parte 

integrantă din prezentul aviz. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 
Întocmit,  

Rozalia Bucur, consilier parlamentar 

 

 

 

rozalia.bucur
conf cu originalul



ANEXA 
 

Amendament admis  
 

În cursul dezbaterilor, următorul amendament a fost admis: 
 

 
Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1.  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru 

modificarea și completarea unor acte 

normative care reglementează activitatea de 

sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, în contextul crizei provocate 

de COVID-19 

 

 

   

 

 

 

 Art. IV. - 

Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanța de 

urgență 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 urgență, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 82/2020, se modifică după cum urmează: 

 

 

 

„ (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în 

limita a 350.000.000 euro din Programul 

operațional «Infrastructură mare», echivalentul 

Art.IV. –  

Ordonanța de urgență 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 urgență, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 

2020, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 82/2020, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

 

 

1. La articolul 6, alineatul (2) va avea 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



în lei la cursul de schimb InforEuro din luna 

mai 2020, iar diferența de până la 1.200.000.000 

euro se asigură din fonduri externe 

nerambursabile alocate României prin facilitate 

de finanțare REACT-EU, în cadrul Programului 

operațional «Infrastructură mare»." 

 

 

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, 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 izolare şi 

” (2) – nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 diagnosticaţi cu 

COVID-19, inclusiv personalul din laboratoarele 

de toxicologie şi histopatologie care efectuează 

analiza probelor aparţinând pacienţilor decedaţi 

diagnosticaţi cu COVID-19; 

e)personalul din cadrul direcţiilor sanitar-

veterinare direct implicate în activităţi de testare 

şi diagnosticare a SARS-CoV-2 prin metode 

PCR în cadrul laboratoarelor de toxicologie 

proprii; 

f)personalul militar şi civil din cadrul structurilor 

Ministerului Apărării Naţionale care execută 

activităţi similare celor prevăzute la lit. a)-e); 

f1)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, furnizorii de servicii medicale 

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, ori dacă personalul respectiv a fost 

confirmat cu COVID-19 în urma activităţii 

desfăşurate; 

f2)medicii şi asistenţii medicali din unităţile 

şcolare care şi-au desfăşurat activitatea prin 

furnizarea unor servicii de îngrijire, de 

aprovizionare, de îngrijire medicală şi 

monitorizare a persoanelor aflate în carantină; 

 

g)personalul de la lit. a)-f2) care, în urma 

desfăşurării activităţii, a fost diagnosticat cu 

COVID-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.La articolul 8, alin.(1) după litera f2)se 

introduce o nouă literă,  lit. f3),  cu următorul 

cuprins: 

 

” f3)  personalul de suport nemedical TESA 

(TEHNIC-ECONOMIC și 

ADMINISTRATIV) din unitățile sanitare.”   

 

 

Autor: 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie 

Senator Prof.univ.dr. Adrian Streinu–Cercel 

            (Grup parlamentar PSD)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corectarea unei neechități 

salariale, discriminatorii pentru 

această categorie de personal. 

Acordarea stimulentului 

financiar din fondurile Uniunii 

Europene, tuturor salariaților din 

spitalele COVID-19, incluzând 

astfel printre alte categorii 

profesionale și personalul tehnic, 

economic și administrativ din 

sănătate (TESA) – personal care 

lucrează umăr la umăr și în 

același loc cu personalul medical, 

fiind expus la aceiași factori de 

risc. 

La nivel național există 24 000 de 

lucrători care activează în spitale, 

în cadrul serviciilor de SUPORT 

TEHNIC-ECONMIC – 

ADMINISTRATIV (TESA) din 

SĂNĂTATE 

 



 

ANEXA 

 
Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 

 
 

Nr. 

crt. 
Text iniţial 

Text propus de comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative care reglementează 

activitatea de sprijin financiar din fonduri externe 

nerambursabile, în contextul crizei provocate de 

COVID-19 

 

 

   

 

 

 

 Art. IV. - 

Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanța de urgență 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 urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 82/2020, se modifică după 

cum urmează: 

 

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 

Art.IV. –  

Ordonanța de urgență 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 

urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

La articolul 8, alineatul (1) se completează după 

cum urmează: 

(1)Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în 

cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării 

de urgenţă, din fondul decontat pentru servicii 

medicale, din fondul de salarii al unităţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea fi decontate medicilor 

de familie ai CMI care să beneficieze 

de aceste sume, ei neputând fi plătiți 

din fondul de salarii, creându-se 

astfel o discriminare între medicul de 



"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, 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 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 

diagnosticaţi cu COVID-19, inclusiv personalul din 

laboratoarele de toxicologie şi histopatologie care 

efectuează analiza probelor aparţinând pacienţilor decedaţi 

diagnosticaţi cu COVID-19; 

e)personalul din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare direct 

implicate în activităţi de testare şi diagnosticare a SARS-

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Florin Buicu 

   (Grup parlamentar PSD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familie titular al CMI și medicul de 

familie angajat. 

 



CoV-2 prin metode PCR în cadrul laboratoarelor de 

toxicologie proprii; 

f)personalul militar şi civil din cadrul structurilor 

Ministerului Apărării Naţionale care execută activităţi 

similare celor prevăzute la lit. a)-e); 

f1)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, furnizorii de servicii medicale 

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, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat 

cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate; 

f2)medicii şi asistenţii medicali din unităţile şcolare care şi-

au desfăşurat activitatea prin furnizarea unor servicii de 

îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală şi 

monitorizare a persoanelor aflate în carantină; 

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

activităţii, a fost diagnosticat cu COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2.  Art. IV. - 

Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanța de urgență 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 urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



și completări prin Legea nr. 82/2020, se modifică după 

cum urmează: 

 
............ 

 

 

 

f2)medicii şi asistenţii medicali din unităţile şcolare care şi-

au desfăşurat activitatea prin furnizarea unor servicii de 

îngrijire, de aprovizionare, de îngrijire medicală şi 

monitorizare a persoanelor aflate în carantină; 
 

 

La articolul 8, alin.(1) după litera f2)se introduce 

o nouă literă,  lit. f3),  cu următorul cuprins: 

 

” f3)  personalul de suport nemedical TESA 

(TEHNIC-ECONOMIC și ADMINISTRATIV) 

din unitățile sanitare, precum și muncitori, liftieri 

și alte categorii de personal care deservesc 

structurile implicate in diagnostic, tratament, 

transport persoane  cu COVID-19 ”  

  

Autor: Dep. Florian Neaga  

        (Grup parlamentar PSD) 

 

 

 

Introducerea în lista beneficiarilor a 

liftierilor din spitale care nu intră nici 

în categoria personalului medical și 

nici în categoria personalului TESA 

dar fac parte din circuitele de spital 

COVID-19 și care ar necesita 

introducerea în listă. 

 


