
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 115 din 26 august 2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

ni’. 844 din 29 august 2022, cu următoarea completare:
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- La articolul I, după alineatul (4^) al articolului I din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin. (4^) - (4"*), 

cu următorul cuprins:
„(4^) Pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, 

inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, 

aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influentele 

financiare determinate de majorările salariale prevăzute la alin. (4^) şi (4^) 

se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice».

(4"^) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (4^), începând cu 

data de 1 noiembrie 2022, cuantumul brut al indemnizaţiilor lunare de 

care beneficiază personalul plătit din fonduri publice prevăzut în anexa 

nr. IX lit. C la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se 

stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut de Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu salariul minim 

brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii pentru anul 2021.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată.
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