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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 

nr. 64/2020 privind modificarea §i completarea art. 8 din Ordonanfa 

de urgen^a 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 urgenfa

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Articol unic. - Se aproba Ordonan^a de urgenja a Guvernului 

nr. 64 din^7~rnuT^020 privind modificarea §i completarea art. 8 din 

Ordonan|a de urgen^a a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor 

masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stmi de urgen^a, publicata in 

Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr. 377 din 11 mai 2020, cu 

urmatoarele modificari:

1. La articolul unic punctul 1, partea introductiva a 

alineatului (1) §i litera a) se modifica §i vor avea urmatorul cuprins;

„Art. 8. - (1) Se aproba acordarea unui stimulent de rise in 

cuantum de 2.500 lei brut pe luna, pe perioada starii de urgen^a §i a starii 

de alerta, din fondul de salarii al unitatii angajatoare, prin transferuri din 

bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de s^atate sau, dupa 

caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI «Transferuri intre unitali ale
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administratiei publice» sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu 

aceasta destina^ie, prin ordonatorul principal de credite, pentru 

urmatoarele categorii:

a) personalul de specialitate medico-sanitar §i auxiliar sanitar, 
inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico- 

sanitare §i personalul paramedical, inclusiv cel din structurile civile, 
precum §i personalul operativ de interventie in teren din serviciile de 

ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, 
implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea §i 
tratamentul pacien^ilor suspectati §i/sau diagnostica^i cu COVID-19;”

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (5^) se modifica §i va 

avea urmatorul cuprins:
„(5^) Categoriile de persoane mentionate la alin. (1) beneficiaza 

de un singur stimulent de rise acordat lunar pe durata starii de urgenta §i 
a starii de alerta, chiar daca acestea i§i desfa§oara activitatea in una sau 

mai multe unita^i angajatoare, conform legii.”
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputatilor 

in sedinta din 17 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAME EPUTATILOR

ION - MARCEL CIOLACU
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