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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI FAMILIE  

Bucureşti, 22 februarie 2022             

Nr.4c-10/98 

 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

(PLx.115/2021) 

   

         În conformitate cu prevederile art.95 și 115 alin.(3) din Regulamentul 

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

sesizată, spre avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, trimis cu adresa PLx.115/2021 din 8 

martie 2021. 

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

din data de 22 februarie 2022. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate amendamente care, supuse 

votului, au fost acceptate de membrii comisiei şi sunt redate în anexa care face 

parte integrantă din prezentul aviz. 

          În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi , avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu 

amendamente admise. 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar  

rozalia.bucur
conf cu originalul
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                 ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

(PLx 115/2021) 

 

 

Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

Amendamente 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.   

Art. VII 

Alineatul (12) al articolului 165 din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 652 din 28 august 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

(11) Personalul didactic medico-

farmaceutic din universităţi care au în 

structură facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi farmacie 

acreditate beneficiază de integrare 

clinică în unităţile şi instituţiile din 

 

Art.VII. – Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.652 din 28 

august 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

după cum urmează:  

 
1. La articolul 165, alineatele (11), (12) 

și (13) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

” (11) Personalul didactic medico-

farmaceutic din universităţi care au în 

structură facultăţi de medicină, 

medicină dentară şi farmacie acreditate 

beneficiază de integrare clinică în 

unităţile şi instituţiile din subordinea și  

coordonarea Ministerului Sănătăţii, în 

 

Pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://idrept.ro/00172589.htm
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

Amendamente 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

subordinea, coordonarea sau sub 

autoritatea Ministerului Sănătăţii, în 

unităţile medicale din subordinea 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, în unităţile şi 

instituţiile medicale din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice 

locale, precum şi în spitale şi 

cabinete private. 

(  Legea nr.95/2006 – text în vigoare) 

 

 

 

 

 

"(12) Începând cu drepturile salariale 

aferente lunii ianuarie 2022, cadrele 

didactice prevăzute la alin. (11) care 

desfăşoară activitate integrată 

beneficiază şi de o indemnizaţie lunară 

egală cu 50% din salariul de bază al 

funcţiei de medic, medic stomatolog 

sau farmacist, corespunzător vechimii 

în muncă şi gradului profesional 

deţinut. 

( text OUG ) 

 

unităţile medicale din subordinea 

ministerelor şi instituţiilor cu reţea 

sanitară proprie, în unităţile şi 

instituţiile medicale din subordinea 

autorităţilor administraţiei publice 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Începând cu drepturile salariale 

aferente lunii următoare intrării în 

vigoare a prezentei legi, cadrele 

didactice prevăzute la alin. (11) care 

desfăşoară activitate integrată în baza 

unui contract individual de muncă 

cu 1/2 normă beneficiază şi de o 

indemnizaţie lunară egală cu 50% din 

salariul de bază al funcţiei de medic, 

medic stomatolog sau farmacist, 

corespunzător vechimii în muncă şi 

gradului profesional deţinut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru claritatea normei. 
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

Amendamente 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

 

(13) Indemnizaţia prevăzută la alin. 

(12) se suportă de la bugetul de stat şi 

nu se ia în calcul la determinarea 

limitei prevăzute la art. 25 din Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

(  Legea nr.95/2006 – text în vigoare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ___ 

 (13) Indemnizaţia prevăzută la alin. 

(12), pentru personalul încadrat în 

unităţi sanitare publice aflate în 

relaţie contractuală cu casele de 

asigurări de sănătate, se asigură de la 

bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății, prin 

transferuri către bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate și nu se ia în calcul la 

determinarea limitei prevăzute la art. 

25 din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările 

ulterioare." 

 

 

 
2. La articolul 165, după alineatul (13) 

se introduce un nou alineat, alin. (14), cu  

următorul cuprins:  

” (14) Indemnizaţia prevăzută la alin. 

(12), pentru personalul încadrat în 

unităţi sanitare publice care nu se 

află în relaţie contractuală cu casele 

de asigurări de sănătate, se asigură 

https://idrept.ro/00186657.htm
https://idrept.ro/00186657.htm
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Nr. 

crt. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative şi prorogarea unor 

termene 

Amendamente 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătății și nu se ia în 

calcul la determinarea limitei 

prevăzute la art. 25 din Legea-cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

 

Autori: Deputat Florin Buicu 

              Membrii comisiei 

 
 

 

 
 

https://idrept.ro/00186657.htm

