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RAPORT PRELIMINAR  
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate 
spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 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. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
conformitate cu articolul 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 
republicată, în ședința din 03 martie 2021. 

La examinarea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru tineret şi sport, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranță națională, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunității, avizul favorabil al Comisiei pentru ştiinţă şi tehnologie, avizul favorabil 
al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, avizul favorabil al Comisiei pentru 
transporturi şi infrastructură, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, avizul 
favorabil al Comisiei pentru industrii şi servicii şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare 
instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru buget, finanțe şi bănci  şi Comisia pentru 
muncă şi protecție socială şi-au desfășurat lucrările în ședințe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci, au examinat proiectul de 
lege în ședința cu prezentă atât fizică cât şi online, din data de 20 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi -au 
înregistrat prezența conform listei de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea  Ministerului Muncii şi Protecției Sociale domnul Cătălin Boboc -  secretar de 
stat, iar din partea Ministerului Finanțelor domnul Lucian Heiuş – secretar de stat. 

În timpul dezbaterilor a fost discutat un amendament, care supus la vot a 
fost respins. Acesta se regăsește în anexă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiei, au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită 
Comisiei pentru muncă şi protecție socială un raport preliminar de adoptare a 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene în forma adoptată de 
Senat. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan – Iulian HUŢUCĂ 
 

SECRETAR, 
 

Iulius Marian FIRCZAK 

  
 
 
 
 Şef serviciu 

Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională  
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: 
"(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." 

 La articolul VII alineatul (12) al art. 
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: 
 
„(12) 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, începând cu drepturile 
salariale aferente lunii următoare 
intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanțe de 
urgență.” 
 
Autor: 
Dep. Florin Buicu - PSD 

1. Pentru evitarea unei 
discriminări privind plata 
similară pentru aceeași 
activitate desfășurată în 
domeniul medical. Cadrele 
didactice medicale sunt 
medici, medici stomatologi, 
farmaciști și alte categorii 
de personal medical care își 
desfășoară activitatea în 
unități sanitare, plata fiind 
efectuată la jumătate din 
plata persoanelor din rețeua 
sanitară. 
Prin această măsură este 
încurajată calitatea 
personalului universitar 
medical. 
 
2. Prin vot 
 

Camera 
Deputaţilor 
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