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pentru completarea art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada

starii de urgenta

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - La articolui 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 
pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 
raspandirii coronavirusului COVlD-19, pe perioada starii de urgenta, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 82/2020, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu 
urmatorul cuprins:

„(8) Se aproba acordarea unui stimulent de rise in cuantum de 2.000 lei, pe luna, 
pentru functionarii public! cu funefie specifica de poli^ist local din cadrul Poliliei Locale, §i a 
1.000 lei, pe luna, pentru funclionarii public! cu funclii generale §i personal contractual din 
cadrul Politiei Locale, pe perioada starii de urgenfa §i a starii de alerta, din fondul de salarii al 
unitalii angajatoare, prin transferor! de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri intre 
unitati ale administrafiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceasta 
destinatie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene.

(9) Stimulentul de rise acordat conform alin. (8) nu se cuprinde in baza lunara de 
calcul al contribuliei de asigur^i sociale, contributiei de asigurari sociale de s^atate, 
respectiv al contributiei asiguratorii pentru munca, reglementata la titlul V «Contributii 
sociale obligatorii» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i 
completarile ulterioare."

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitufia Romaniei, republicatd.
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