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Parlamentul Romaniei

Senat

Comisia pentru sanatate publica Comisia pentru aparare,ordine publica 
si siguranta nationala

Nr.XXXII/73/3.03.2021 Nr. XXV/ 135/3.03.2021

RAPORT COMUN

asupra

Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenja a Guvernului 
nr.7/2021pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in 

procesul de vaccinare impotriva COVID -19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

(L24/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru sanatate publica si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala, prin adresa nr. L24/2021, au fost sesizate de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului comun asupra Proiectului 
de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2021 pentru 
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2021 privind unele 
masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva 
COVID - 19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, initiator fiind Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului 
implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID - 19 si stabilirea unor masuri in domeniul 
sanatatii necesare, pentru asigurarea la nivel national a unei imunizari optime la nivelul 
populatiei.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta.
Comisia juridica,de numiri,disciplina, imunitati si validari, Comisia pentru comunicatii §i 

tehnologia informatiei si Comisia pentru munca, familie §i protectie sociala au transmis avize 
favorabile.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i minoritati a transmis aviz 
favorabil cu un amendament respins.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, in conformitate cu prevederile art. 63 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, secretar de stat in



cadrul Ministerului Sanatatii - dl. Vass Levente, Presedintele CNAS- dl. Adrian Gheorghe, 
Presedintele Societatii Nationale de Medicina Familiei - dl. Dina Mergeani , Secretar de Stat m 
cadrul Ministerului Apararii Nationale - dl. Marius Balu si dl. colonel dr. Valeriu Gheorghita, 
coordonatorul Campaniei Nationale de Vaccinare.

Dezbaterile au avut loc m sedinta comuna m data de 3.03.2021, atat la sediu cat si prin 
mijloace electronice.

Amendamentul transmis prin avizul Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de sanse, 
culte si minoritati, supus votului, a fost respins, regasindu-se m Anexa nr.2 din prezentul raport 
comun.

in urma dezbaterilor, Comisia pentru sanatate publica si Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationals, au hotarat sa adopte cu majoritate de voturi, raport comun de 
admitere, cu amendamente admise si un amendament respins.

Amendamentele admise se regasesc in Anexa nr.l la prezentul raport comun.

Amendamentul respins se regaseste in Anexa nr.2 la prezentul raport comun.

Amendamentele admise sunt de competenta decizionala a Camerei Deputatilor.

Comisia pentru sanatate publica si Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationals, supun spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, raportul comun de admitere 
cu amendamente admise si un amendament respins, precum si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeazS a fi adoptatin conformitate cu prevederile art.76 alin. (2] din Constitute.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicatS, si ale art.92 alin.C7) pct.l din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificSrile si completSrile ulterioare, Senatul este prima 
Camera sesizatS.

Pre§edinte, Pre^edinte,

Senator^ «Senator Prof.univ.dr. Adrian STREINU- CERCEL ULIUC

Secretar, Secretar,

Senator LA! 6 Attila Senator Gheorghita MINDRUTA
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Anexa 1 la raportul comun Nr. XXXn/73 /3.03.2021

Nr. XXV/135/3.03.2021

Amendamente admise

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanl:ei de urgen^a a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea si completarea 
Ordonanfiei de urgen^a a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de

vaccinare impotriva COVlD-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii (L24/2021)

Proiectul de lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.7/2021 pentru modiflcarea si 
completarea Ordonanfei de urgenfia a 
Guvernului nr.3/2021 privind unele 
masuri pentru recrutarea si plata 
personalului implicat in procesul de 
vaccinare impotriva COVlD-19 si 
stabilirea unor masuri in domeniul 
sanatatii

Ordonan^ia de urgenl;a a 
Guvernului nr.3/2021 
privind unele masuri 
pentru recrutarea si 
plata personalului 
implicat in procesul de 
vaccinare impotriva 
COVlD-19 si stabilirea 
unor masuri in 
domeniul sanatatii

Amendamente admise Motivare/Obs.Nr.

crt.

1 1. Dupa alineatul (3) al articolului 1 ^ 
introduce un nou alineat. alin. 13^1. cu
urmatorul cuprins;

1. Dupa alineatul (3) al 
articolului 1 se introduc doua 
noi alineate. alin. (3^) si alin. 
(3^), cu urmatorul cuprins:

„(3i) - Unitajile sanitare din re^eaua 
proprie a Ministerului Apararii Nai:ionale 
pot organiza centre de vaccinare 
impotriva COVID-19 care funcjioneaza in 
interiorul acestora sau in unitaji militare, 
in condi^iile prevazute in Strategia de 
vaccinare impotriva COVID-19 in 
Romania, aprobata prin Hotararea 
Guvernului nr. 1031/2020, cu 
modificarile gi completarile ulterioare.

(31) - nemodificat



Finan^area acestor centre se asigura prin 
transferuri de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Apararii Nafionale.

amendament adoptat de 
comisiile raportoare cu 
majoritate de voturi” (32) - La centrele prevazute la 

alin.(3i) se pot vaccina si alti 
salariati din sistemul de 
aparare, ordine publica si 
siguranta nationals, precum si 
membrii familiilor acestora.”

Autor: senator Ion Marcel Vela

2 Art. II. - Personalul medico-sanitar §i 
registratorii medicali din centrele de 
vaccinare impotriva COVID-19, precum §i 
medicii de familie cu liste proprii aflaj:i m 
rela^ii contractuale cu casele de asigurari 
de sanatate beneficiaza de prevederile 
art. 3 alin. (1) §i (2) din OrdonanJ;a de 
urgen^ia a Guvernului nr. 3/2021 privind 
unele masuri pentru recrutarea §i plata 
personalului implicat m procesul de 
vaccinare impotriva COVID-19 §i 
stabilirea unor masuri m domeniul 
sanatajiii, pentru etapa a Il-a si a Ill-a.

Personalul medico- reglementare expresa a 
faptului ca plata acestora 
se va realiza pentru 
mtreaga 
desfasurata potrivit OUG 
nr. 3/2021

ART. II
sanitar §i registratorii medicali din 
centrele de vaccinare impotriva 
COVID-19, precum si medicii de 
familie cu liste proprii aflaji tn 
relafii contractuale cu casele de 
asigurari de sanatate beneficiaza 
de prevederile art. 3 alin. (1) si (2) 
din OUG nr. 3/2021 privind unele 
masuri pentru recrutarea si plata 
personalului implicat m procesul 
de vaccinare impotriva COVID-19 
si stabilirea unor masuri m 
domeniul sanatatii, pentru 
intreaga activitate desfasurata 
in cadrul etapei a Il-a si a Ill-a de 
vaccinare.”

activitate

amendament adoptat de 
comisiile raportoare cu 
majoritate de voturi

Autor: Comisia pentru sanatate 
publica si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta 
nationals



Anexa 2 la raportui comun Nr. XXXII/73 /3.03.2021

Nr. XXV/135/3.03.2021

Amendament respins

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea si completarea 
Ordonanl:ei de urgen^a a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de

vaccinare impotriva COVlD-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii (L24/2021)

Proiect de lege privind aprobarea Ordonan|:ei de urgen^ia a Guvernului nr.7/2021 
pentru modificarea si completarea Ordonan|:ei de urgen^:a a Guvernului 

nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat 
in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in

domeniul sanatatii

Amendament
respins

ObsNr.

crt.

4. Alineatele (2) §i (3) ale articolului 3 se modified §i vor avea urmatorul cuprins : 
„(2) Medicii de familie cu liste proprii aflaj:i in relajii contractuale cu casele de asigurari 
de sanatate in vederea informarii, programarii la vaccinare, monitorizarii raportarii 
reac^iilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiaza de un tarif pe 
serviciu dupa cum urmeaza:

Amendament 
respins de comisiile 
raportoare cu 
majoritate de 
voturi.

La art. I, pet. 4 se 
elimina

1

a) pentru primii 50% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, eligibile 
la vaccinare: 30 lei/serviciu;
b) peste pragul de 50,001% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, 
eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
c) peste pragul de 60,001% din numarul total al persoanelor inscrise pe lista proprie, 
eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.
(3) Tarifele prevazute la alin. (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate 
persoanelor de pe lista medicilor de familie, inscrise de catre medicii de familie pe 
platforma de programare §i validate ca servicii de vaccinare in Registrul electronic 
national de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare, iar pragurile prevazute 
la alin. (2) se calculeaza prin raportare la numarul total de persoane programate §i 
vaccinate, din lista fiecarui medic de familie, indiferent de modalitatea de programare la 
vaccinare a acestora.

Autor: senator 
Neagu lonut, sustinut 
de senator Claudiu 
Richard Tarziu




