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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 16 iunie 2020 

Nr. 4c-9/455 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.64/2020 privind 

modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă 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 urgenţă, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx 347/2020 din 10 iunie 2020, 

pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 16 iunie 2020 

Nr. 4c-9/455 
  

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă 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 urgenţă 

 
 

În temeiul  art.94 şi 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr.PLx 347/2020 din 10 iunie 2020, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 

completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă 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 

urgenţă. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(1) şi (5) ale art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.43/2020, precum şi completarea aceluiaşi articol cu un nou alineat, 
alin.(51), în scopul evitării apariţiei unor discriminări faţă de alte categorii 
de personal care sunt supuse riscului de infectare cu COVID-19 şi care pot 
fi beneficiare ale stimulentului de risc. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.441/8.05.2020) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-

10/162/15.06.2020). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 15 iunie 2020 
a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, dna Carmen Moraru, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Fondurilor Europene. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 abţineri). 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege  cu amendamente, redate în 
anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Camelia Revenco 
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ANEXA NR.1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.64/2020 

privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa 

de urgenţă 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 

urgenţă 
 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64 din 7 mai 2020 
privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.64 din 7 mai 2020 
privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

nr.43/2020 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.377 din 11 mai 2020, cu 
următoarele completări: 
 

nr.43/2020 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.377 din 11 mai 2020, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
Autori: membrii comisiei  
 

 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă privind 
modificarea şi completarea art. 8 

din Ordonanţa de urgenţă 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 urgenţă 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
Articol unic. - Articolul 8 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 7 
aprilie 2020, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

5.  
1. Alineatele (1) şi (5) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"(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 

 
1. La articolul unic punctul 1, 
la alineatul (1) al articolului 8, 
după litera d) se introduce o 
nouă literă, lit.d1), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. La articolul unic punctul 1, 
partea introductivă a 
alineatului (1) şi litera a) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"Art.8. - (1) Se aprobă acordarea 
unui stimulent de risc în cuantum 
de 2.500 lei brut pe lună, pe 
perioada stării de urgenţă şi a 
stării de alertă, 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 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
Pentru extinderea 
perioadei de acordare 
a stimulentului de 
risc. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din structurile paraclinice medico-
sanitare şi personalul 
paramedical, inclusiv cel din 
structurile civile, precum şi 
personalul operativ de 
intervenție în teren din 
serviciile de ambulanță 
județene și al Serviciului de 
Ambulanță București-Ilfov,  
implicat direct în transportul, 
echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea şi tratamentul 
pacienţilor suspectați şi/sau 
diagnosticaţi cu COVID-19;”  
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Eugen Neaţă, Irinel Stativă, 
Ionela Dobrică şi dna senator 
Liliana Sbîrnea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru clarificarea 
categoriilor de 
personal care 
beneficiază de 
stimulentul de risc. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

diagnosticaţi cu COVID-19, 
precum şi celor 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); 
g) personalul de la lit. a)-f) care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„d1) alte categorii de personal din 
unităţi sanitare care tratează 
pacienţi suspecţi şi/sau infectaţi 
cu COVID-19;” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lit.d1) se elimină. 

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Eugen Neaţă, Irinel Stativă, 
Ionela Dobrică şi dna senator 
Liliana Sbîrnea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul este neclar şi 
se suprapune parţial 
peste prevederile 
lit.a). 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

în urma desfăşurării activităţii a 
fost diagnosticat cu COVID-19. 
 

6.  
(5) Lista personalului din cadrul 
categoriilor prevăzute la alin.(1) 
care beneficiază de stimulent de 
risc se stabileşte prin decizie a 
conducătorului unităţii 
angajatoare, pentru activitatea 
desfăşurată în cadrul unităţii, 
inclusiv pentru activitatea 
desfăşurată în condiţiile legii într-
un alt loc de muncă decât cel 
prevăzut în contractul individual 
de muncă. Conducătorul unităţii 
angajatoare este responsabil 
pentru desemnarea personalului 
implicat în activităţile prevăzute 
la alin.(1)." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

7.  
__ 

 
2. La articolul unic, după 
punctul 1 se introduce un nou 
punct, pct.11, cu următorul 
cuprins: 
„11. După alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(3l), cu următorul 
cuprins: 
(31) Stimulentul de risc prevăzut 
la alin.(l) se acordă tuturor 
medicilor de familie.” 

 
Pct.2 se elimină 
 
Autori: membrii comisiei  

 
Pentru evitarea unei 
duble reglementări. 
Textul a fost preluat 
în legea de aprobare 
a OUG nr.43/2020, 
respectiv 
completarea alin.(1) 
al art.8. 
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Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendamente)  

Motivare 

8.  
2. După alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, 
alineatul (51), cu următorul 
cuprins: 
"(51) Categoriile de persoane 
menţionate la alin. (1) beneficiază 
de un singur stimulent de risc 
acordat lunar pe durata stării de 
urgenţă, chiar dacă acestea îşi 
desfăşoară activitatea în una sau 
mai multe unităţi angajatoare, 
conform legii." 
 

 
__ 

 
2. La articolul unic punctul 2, 
alineatul (51) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"(51) Categoriile de persoane 
menţionate la alin.(1) beneficiază 
de un singur stimulent de risc 
acordat lunar pe durata stării de 
urgenţă şi a stării de alertă, 
chiar dacă acestea îşi desfăşoară 
activitatea în una sau mai multe 
unităţi angajatoare, conform 
legii." 
 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Eugen Neaţă, Irinel Stativă, 
Ionela Dobrică  
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
Extinderea perioadei 
de aplicare a 
acordării 
stimulentului de risc. 
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ANEXA NR.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Art.8 alin.(1) lit.a) – adoptat de 
comisie 
 
"Art.8. - (1) Se aprobă acordarea 
unui stimulent de risc în cuantum de 
2.500 lei brut pe lună, pe perioada 
stării de urgenţă şi a stării de 
alertă, 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-

 
1. La articolul unic, punctul 1, 
alineatul (1) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
„(1) Se aprobă acordarea unui 
stimulent de risc în cuantum de 
2.500 lei brut pe lună, pe perioada 
stării de urgenţă și a stării de 
alertă, 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, 

 
1. Pentru enunțarea tuturor 
situațiilor în care se acordă 
acest stimulent. 
Pentru o exprimare clară și 
cuprinzătoare a tuturor 
categoriilor de beneficiari. 
 
2. Respins la vot. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

sanitare şi personalul paramedical, 
inclusiv cei din structurile civile, 
precum şi personalul operativ de 
intervenție în teren din serviciile 
de ambulanță județene și al 
Serviciului de Ambulanță 
București-Ilfov,  implicat direct în 
transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea şi tratamentul 
pacienţilor suspectați şi/sau 
diagnosticaţi cu COVID-19;”  
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.8 alin.(1) lit.b), c) şi d) – din 
ordonanţa de urgenţă 
 
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; 
 

inclusiv cei din structurile civile,  
implicat direct în transportul, 
echiparea, evaluarea, diagnosticarea 
şi tratamentul pacienţilor 
diagnosticaţi sau suspectați cu 
COVID-19; 
 
 
 
 
 
a1) personalul serviciilor 
profesioniste pentru situatii de 
urgenta care a efectuat misiuni 
de echipare si transport a 
persoanelor diagnosticate sau 
suspecte cu CoVid -19, precum si 
misiuni  decontaminare a 
persoanelor, dispozitivelor 
medicale si a mijloacelor tehnice 
utilizate pentru izolarea si 
transportul acestor persoane. 
 
 
b) personalul care furnizează servicii 
de asistenţă medicală comunitară, 
respectiv servicii de îngrijire 
medicală, activităţi de izolare şi 
monitorizare a persoanelor suspecte 
sau diagnosticate pozitiv aflate în 
carantină; 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

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; 
 
(…) 
 
 
 
 

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 
au existat persoane 
diagnosticate sau suspectate cu 
infecție SARS-CoV-2; 
 
d) personalul din reţeaua de 
medicină legală implicat în 
manipularea şi efectuarea 
necropsiilor pacienţilor decedaţi 
suspecți sau diagnosticaţi cu 
COVID-19, inclusiv personalul din 
laboratoarele de toxicologie şi 
histopatologie care efectuează 
analiza probelor aparţinând 
pacienţilor decedaţi suspecți sau 
diagnosticaţi cu COVID-19; 
(…) 
 
Autori: membrii Comisiei pentru 
sănătate şi familie 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

2.  
__ 

 
2. După punctul 1 al articolului 
unic, se introduce un nou punct, 
pct.2 cu următorul cuprins: 
”2. La articolul 8, după alineatul (7) 
se introduce un nou alineat, alineatul 
(8), cu următorul cuprins:  
„(8) Stimulentul de risc în cuantum 
de 2.500 de lei, prevăzut de prezenta 
ordonanță de urgență, se acordă 
pentru toată perioada stării de 
urgenţă, precum și a stării de alertă.” 
 
Autori: membrii Comisiei pentru 
sănătate şi familie 
 

 
1. Pentru a preciza, cu claritate, 
perioada de aplicabilitate a 
acestor drepturi. 
 
2. Pentru evitarea unei duble 
reglementări. Legea de 
aprobare a OUG nr.43/2020 
cuprinde alin.(8), prin care se 
precizează că stimulentul de risc 
în cuantum de 2500 de lei se 
acordă pentru toată perioada 
stării de urgenţă. 
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