
1 
 

INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

02 iunie 2022 

 

√ Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1461/2022 privind completarea art. 4 din anexa 
nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea 
eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele 
de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat in 
Monitorul Oficial 540/02.06.2022 

→ Articolul 4 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi 
private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul 
acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, 
precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 
acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021, 
cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

- După alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins: 

"(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care unitatea sanitară are în structura 
proprie laborator de analize medicale/compartiment de microbiologie medicală acreditat ISO 
15189:2012, cu capacitate de prelucrare a probelor recoltate la nivelul acesteia de pe 
suprafeţe, din aer sau a probelor de sterilitate, aceste probe pot fi procesate în cadrul 
laboratorului/compartimentului de microbiologie din cadrul unităţii sanitare respective. 

(5)În situaţiile prevăzute la alin. (4), cel puţin o dată pe trimestru, laboratoarele direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP), după caz, vor efectua, în paralel, 
pentru intercomparare, un set de analize medicale din toate tipurile de probe recoltate la 
nivelul unităţii sanitare. 

(6)În situaţia în care rezultatele analizelor efectuate de către unitatea sanitară sunt diferite 
de rezultatele obţinute de laboratorul DSP, laboratorul care a emis rezultate negative va 
proceda la revizuirea procedurilor de calitate internă. 

(7)Pentru efectuarea testelor prevăzute la alin. (3) şi (5), unităţile sanitare vor încheia 
contracte de prestări servicii în acest sens cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, după caz." 
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√   Legea 166/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor 
feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, publicat in Monitorul Oficial 542/02.06.2022 

→ La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea 
achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2011, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 17/2013, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

"- Art. 1 

(1)Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a următoarelor categorii de metale feroase 
şi neferoase şi aliaje ale acestora: 

a)utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă şi fluvială, de transport cu 
metroul, de transport public şi electric de suprafaţă sau de irigaţii şi desecări; 

b)utilizate în infrastructura pentru furnizarea utilităţilor de energie electrică, apă-canal, gaze 
şi termoficare; 

c)utilizate în infrastructura aferentă operaţiunilor de extracţie, prelucrare, distribuţie, 
transport şi comercializare a gazelor naturale, a petrolului şi a produselor petroliere; 

d)utilizate în semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe drumurile publice; 

e)de tipul şinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, 
ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţa circulaţiei, cablurilor de 
semnalizare şi telecomunicaţii, componentelor instalaţiilor de electrificare, componentelor 
materialului rulant, semnelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei, semafoarelor, capacelor 
căminelor de vizitare sau părţilor componente şi altele asemenea, parazăpezilor sau părţilor 
componente ale unor construcţii metalice destinate pentru protecţia împotriva viscolului, 
avalanşelor, inundaţiilor sau altor calamităţi; 

f)obţinute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor şi 
conductorilor de orice fel." 

 

√   Legea 167/2022 pentru completarea art. 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, publicată in Monitorul Oficial 542/02.06.2022 

 

Art. I 
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La articolul 224 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după 
alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins: 

"(6)Cuantumul minim al burselor românilor de pretutindeni prevăzute la alin. (1) este egal cu 
valoarea burselor sociale acordate studenţilor români de la ciclurile de studii universitare de 
licenţă şi masterat, respectiv cu valoarea bursei pentru studii doctorale pentru studenţii de la 
ciclul de studii universitare de doctorat. 

(7)Bursele românilor de pretutindeni se acordă pe toată durata anului calendaristic, inclusiv 
pe perioada vacanţei de vară, iar beneficiarii acestora pot primi şi burse pentru performanţe 
academice, în aceleaşi condiţii cu studenţii cetăţeni români." 

Art. II 

Prezenta lege intră în vigoare începând cu anul universitar 2023-2024. 

 

 

√  Ordonanță de urgență 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar 
pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi 
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022, publicată 
in Monitorul Oficial 542/02.06.2022 

→Art. 1 

(1)În luna iulie a anului 2022 se acordă un ajutor financiar în cuantum de 700 de lei 
pensionarilor sistemului public de pensii, pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat 
şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale 
de pensii/casele de pensii sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 
de lei. 

(2)Prin sintagma venituri lunare prevăzută la alin. (1) se înţelege: 

a)venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022; 

b)venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în 
luna iulie 2022; 

c)venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, 
prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale; 
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d)venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată 
prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

e)venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, raportate în "Declaraţia privind 
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate", al cărei termen de depunere, conform art. 147 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este luna anterioară 
celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul 
financiar. 

(3)Ajutorul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă în situaţia în care veniturile cumulate 
prevăzute la alin. (2) şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. 

Art. 2 

Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se plăteşte, din oficiu, în luna iulie 2022, prin 
casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale şi se suportă din bugetul de stat, prin 
bugetele Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii. 

Art. 3 

(1)În cazul pensionarilor care beneficiază de pensie de urmaş, ajutorul financiar prevăzut la 
art. (1) alin. (1) se acordă fiecărui urmaş în parte. 

(2)Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral prevăzut la art. 1 alin. (1), chiar dacă 
veniturile plătite în luna iulie sunt aferente unei fracţiuni de lună. 

(3)În cazul pensionarilor care, în luna iulie 2022, încasează diferenţe de drepturi băneşti, 
cuvenite şi neîncasate, aferente unor perioade anterioare lunii iulie, la determinarea 
plafonului prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se iau în considerare aceste drepturi. 

Art. 4 

(1)Ajutorul financiar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă pensionarilor şi 
beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, aflaţi în evidenţa caselor 
teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, care au domiciliul în România. 

(2)Persoanele care au locul de şedere/reşedinţa obişnuită în străinătate nu beneficiază de 
ajutorul financiar prevăzut la art. 1. 

Art. 5 
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(1)Casele de pensii organizate în cadrul sistemelor de asigurări sociale neintegrate sistemului 
public de pensii vor pune la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice toate informaţiile 
necesare solicitate de aceasta, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 

(2)Casa Naţională de Pensii Publice pune la dispoziţia caselor de pensii sectoriale informaţiile 
solicitate de acestea, existente în evidenţa proprie, în vederea aplicării prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 

Art. 6 

(1)Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se ia în calcul la stabilirea plafonului prevăzut 
prin Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea 
cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) nu se ia în calcul la stabilirea contribuţiei băneşti 
individuale a asiguraţilor care beneficiază de bilete de tratament balnear, prin sistemul 
organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice. 

Art. 7 

Ajutorul financiar nu se consideră venit în înţelesul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se iau în calcul 
la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 226/2021 privind 
stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu 
modificările ulterioare. 

Art. 8 

(1)Ajutorul financiar prevăzut la art. 1 nu este supus executării silite prin poprire. 

(2)Eventualele sume acordate cu titlu de ajutor financiar plătite necuvenit se recuperează în 
condiţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 114 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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