
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlulproiectului de act normativ

Lege priviiia aprobarea Oraonantei^aeTlrgenta^Guvernului pentruTnodificarea 
si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele 

masuri pentru recrutarea §i plata personalului implicat in procesul de vaccinare 
impotriva COVID-19 stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea 
situa^iei actuale

Din data de 15 ianuarie 2021, Romania a intrat in etapa a Il-a 
procesului de vaccinare impotriva COVID-19, in cadrul careia, in 
conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in 
Romania, intra populatia la rise si lucratorii care desfasoara activitati 
in domenii-cheie, esentiale.

Ulterior, va incepe etapa a Ill-a, in care intra populatia generala, 
respectiv populatia adulta si populatia pediatrica, in functie de 
evolutia epidemiologica si de caracteristicile vaccinurilor aprobate 
pentru utilizarea la persoanele cu varsta sub 18 ani.

Astfel, Romania deja se afla intr-un stadiu avansat al procesului 
de vaccinare in care trebuie sa asigure organizarea, flinctionarea, dar, 
mai ales, operationalizarea centrelor de vaccinare existente si, in 
functie de necesitati, suplimentarea numarului acestora.

Tinand cont de exigentele si nevoile pentru ca centrele de 
vaccinare sa functioneze la nivel optim in vederea atingerii 
obiectivelor asumate prin Strategia de vaccinare impotriva COVID- 
19 in Romania, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1031 /2020, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu dotarile 
stabilite prin Ordinal comun al MS/MAI/MAPN/MLPDA nr. 
2171/181/M223/4380 din 21 decembrie 2020, publicat in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1289/24.12.2020, autoritatile 
contractante nu au timpul fizic necesar sa apeleze la alte proceduri ce 
presupun o derulare indelungata, care ar determina intarzieri majore 
a operationalizarii centrelor de vaccinare si a blocarii procesului de 
vaccinare etapa a Il-a.

Etapa a doua de vaccinare a inceput in data de 15 ianuarie 2021, 
astfel ca este necesara indicarea procedurii de achizitie cu celeritate 
pentru a putea dota si operationaliza centrele de vaccinare. Aceasta 
solutie trebuie sa tina cont de solutiile recomandM^d^^pror^embre 
prin Comunicarea Comisiei referitoare la Q^ept^rfex^^|siei
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Europene pentru utilizarea cadrului privind achizitiile publice in 
situatia de urgenta legata de criza COVID-19 (2020/C 108 I/Ol).

Potrivit acesteia, „achizitorii public! pot lua considerare mai 
multe optiuni: —- In primul rand, in cazuri de urgenta, ei pot recurge 
la posibilitati de reducere substantiala a termenelor pentru a grabi 
procedurile deschise sau restranse. 
mecamsinelie flexibilitate nu sunt suflciente, s^poate avea in vedere 
o procedura de negociere fara publicare. In cele din urma, ar putea fi 
permisa chiar si atribuirea directa unui operator economic preselectat, 
cu conditia ca acesta din urma sa fie singurul capabil sa asigure 
livrarile necesare in limitele tehnice si temporale impuse de extrema 
urgenta. — In plus, achizitorii public! trebuie sa ia in considerare, de 
asemenea, solutii alternative si stabilirea de contacte cu piata.”

Actuala reglementare prevazuta de art. 104 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, permite utilizarea acesteia, insa sintagma 
„motive de extrema urgenta” poate fi diferit interpretata, astfel ca este 
necesara introducerea unei prevederi „expresis verbis” in indicarea 
procedurii de urmat, iar nederularea procedurilor standard de achizitii 
publice nu se datoreaza actiunii/inactiunii autoritatilor contractante.

Neadoptarea in regim de urgenta a masurii poate determina grave 
intarzieri cauzate de alegerea altor proceduri de achizitie cu durata 
mare de fmalizare, care au ca si consecinta directa lipsa dotarilor din 
centre, fapt care poate determina blocarea procesului de vaccinare 
din etapa a Il-a.

De asemenea, este necesara crearea cadrului legal pentru 
organizarea de centre de vaccinare in alte locatii (cabinete medicale 
de unitate) care nu fac parte din unitatile sanitare existente, dat fiind 
ca aceste cabinete fiinctioneaza in cadrul unor unitati militare si sunt 
finantate de la bugetul institutiei militare, potrivit prevederilor 
Hotararii Guvemului nr. 584/2005 privind stabilirea activitatilor 
specifice si a finantarii unitatilor sanitare din sistemul de aparare, 
ordine publica si siguranta nationals, precum si a unitatilor sanitare 
din reteaua Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 9 lit. b), art. 23 lit. a) si art. 26 din Legea 
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si art. 16 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 44/1994 
privind veteran!! de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si 
vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, (i) cadrele militare in activitate, (ii) membrii familiilor 
acestora, (iii) ofiterii, maistrii militari si subofiterii in rezerva si in 
retragere, pensionari militari, (iv) membrii familiilor 
si (v) veteran!! de razboi si vaduvele de razboi beneficia^^^sjlii^ 
medicala gratuita in cadrul retelei sanitare a Minis/ef^^ir#®larf«

In cazul in care aceste



Nationale. Pentm campania de vaccinare impotriva COVID-19 se 
estimeaza ca in municipiul Bucuresti sunt minimum 60.000 de 
beneficiari din randul categoriilor descrise anterior, iar media pentm 
celelalte judete este de aproximativ 10.000 de potentiali 
beneficiari/judet. Absenta acestor centre de vaccinare create la nivelul 
Ministerului Apararii Nationale ar determina o crestere a presiunii 
asupra^ celorlalte centre de vaccinare, zadamicind contFdluT 
pandemiei. Totodata, celeritatea infiintarii centrelor de vaccinare este 
determinate de necesitatea atingerii imunitatii intr-un procent cat mai 
mare pentm personalul din sistemul national de aparare, ordine 
publica si securitate nationala.

Urgenta adoptarii modificarilor propose este data de faptul ca in 
Strategia de vaccinare personalul Ministerului Apararii Nationale a 
fost introdus in etapa a Il-a de vaccinare, in categoria personal 
esential. Astfel, trebuie avute in vedere misiunile si operatiunile in 
afara teritoriului statului roman la care personalul institutiei militare 
este participant conform hotararilor CSAT (de exemplu rotatia 
tmpelor in Teatrele de operatii din Afganistan si Balcani care se va 
desfasura in perioada febmarie-martie 2021). Vaccinarea acestei 
categorii de personal nu poate suferi amanari, avand in vedere 
obligatiile Internationale asumate de catre statul roman.

Totodata, se are in vedere vaccinarea in astfel de centre a 
pensionarilor Ministerului Apararii Nationale pentm degrevarea de 
sarcini suplimentare a celorlalte centre de vaccinare. ___________

Pentm a asigura claritatea normei in ceea ce priveste modalitatea 
de calcul a pragurilor pentm a asigura trecerea la un nivel superior al 
tarifiilui pe serviciu, luandu-se in calcul numarul total al persoanelor 
vaccinate indiferent de modalitatea de programare, se impune 
reformularea alineatelor (2) si (3) ale articolului 3, astfel incat plata 
efectiva catre medicul de familie sa se realizeze numai pentm 
persoanele programate si monitorizate de medicul de familie in 
intervalul respectiv de referinta.

Proiectul de act normativ reglementeaza posibilitatea ca actualele 
cabinete medicale de unitate care functioneaza in cadrul unor unitati 
militare sa poata fi organizate ca si centre de vaccinare, potrivit 
prevederilor Hotararii Guvemului nr. 1031/2020 privind aprobarea 
Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, proiectul actului normativ reglementeaza 
posibilitatea ca in situatii de extrema urgenta, cum este cea 
reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 3/2021 
privind unele masuri pentm recrutarea §i plata personalului implicat 
in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 §i stabilirea-mnoi:^ 
masuri in domeniul sanata^ii, determinate de 
imprevizibile ?i care nu se datoreaza sub nicio forma unei/actlTOHap'^

2. Schimbari 
preconizate
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inac^iuni a autorita^ii contractante sa poata fi aplicabila procedura de 
negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cu 
respectarea prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 69 alin. 
(4) si art. 104 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a 
prevederilor Ordinului ministrului sanatatii nr.72/2021 privind 
Mabilifea reglementarilor pentru punerea in aplicare a prevedmlor 
art. 1 alin. (8) §i art. 2 alin. (3) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului 
nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea §i plata personalului 
implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 §i stabilirea 
unor masuri in domeniul sanatatii, prin introducerea unui nou articol, 
articolul 7’ , in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
3/2021.

Pentru a asigura predictibilitatea si acuratetea normei juridice 
in ceea ce priveste modalitatea de plata a personalului si a cheltuielilor 
privind plata medicilor de familie, se impune modificarea art. 4 alin 
(1) si art 5 litera b) in sensul modificarii sintagmei „astfer’ cu expresia 
„inclusiv” precum si introducerea conjunctiei „si”. Aceste modificari 
se impun pentru a nu da nastere la confuzii §i intepretari ale normei 
in dezacord cu intentia legiuitorului.

Aceasta solutie este impartasita de toate statele membre, fiind una 
dintre solutiile recomandate prin Comunicarea Comisiei referitoare la 
Orientarile Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind 
achizitiile publice in situatia de urgenta legata de criza COVID-19 
(2020/C 108 I/Ol). Potrivit acesteia, ’’prezentele orientari se axeaza in 
special pe achizitiile publice in cazuri de extrema urgenta, prin care 
achizitorii publici pot sa cumpere in termen de cateva zile sau chiar 
de cateva ore, daca este necesar. Tocmai pentru situatii precum 
actuala criza COVID-19, care prezinta o urgenta extrema si 
imprevizibila, directivele UE nu contin constrangeri procedurale.”

Astfel, una dintre solutiile recomandate statelor membre in 
contextul crizei sanitare COVID-19 vizeaza posibilitatea ca 
achizitorii publici sa poata lua in considerare, in cazuri de urgenta, o 
procedura de negociere fara publicare.”

Caracterul urgent al demersului este determinat necesitatea 
asigurarii conditiilor necesare dotarii si operationalizarii centrelor de 
vaccinare si, in egala masura a cre§terii numarului acestora, astfel 
incat sa se asigure la nivelul intregii fari vaccinarea atat a populatiei 
generale dar si a personalului §i a cadrelor militare in rezerva §i 
retragere din cadrul sistemului national de aparare nationala, ordine 
publica si securitate nationala, precum §i a familiilor acestora.

Totodata, se elimina consecinta negativa extrem d^ut-emica ce 
ar fi fost cauzata de lipsa reglementarii asuma^^^t^(^arii 
personalului Ministerului Apararii Nationale p/^ijigllf\
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operatiunile in afara teritoriului statului roman asumate prin 
angajamentele intemationale.

Men^ionam ca in situa^ia in care acest demers nu este aprobat, 
acest fapt va avea repercusiuni grave, data fiind necesitatea atingerii 
imunita^ii colective, circa 70% din popula^ie sa fie protejata, pentru a 
permite ca pandemia sa fie sub control §i in cele din urma, eradicate.

Totodata, neadoptarea proiectului actului normativ va genera 
supraaglomerarea centrelor de vaccinare organizate de Ministerul 
Sanata^ii §i de autoritatile administra^iei publice locale.

Avand in vedere importanta procesului de vaccinare, faptul 
ca personalul si-a desfasurat activitatea in aceste centre, precum si 
faptul ca medicii de familie au desfasurat activitatea de informare 
programare la vaccinare, de la demararea etapei a Il-a de vaccinare, 
reglementata de HG nr. 1031/2020, este necesara reglementarea 
expresa a faptului ca plata se va realiza pentru intreaga activitate 
desfasurata potrivit OUG nr. 3/2021. Apreciem ca prevederea nu este 
retroactiva intrucat activitatea a fost desfasurata de la data demararii 
etapei a Il-a de vaccinare, iar dreptul de plata a acestor 
servicii/activitati se naste de la data intrarii in vigoare a OUG nr. 
3/2021, chiar daca nu au fost aprobate actele normative subsecvente 
pentru punerea in aplicare a acesteia.

Statul ca si garant al dreptului la ocrotirea sanatatii, prin 
Ministerul Sanatatii trebuie sa se asigure ca dispune de toate parghiile 
necesare astfel incat grupurile prioritare sa aiba acces la vaccinare 
astfel cum sunt ele stabilite in Strategic.

Totodata, este imperios necesar ca personalul implicat in 
procesul de vaccinare, atat cel medical cat si reprezentantii 
institutiilor care desfa§oara activitafi in domenii-cheie, sa respecte 
obligatiilor instituite in sarcina acestora, in ceea ce priveste 
programarea in platforma nationala Rovaccinare, conform fiecarei 
etape, astfel cum sunt ele stabilite in Strategia de vaccinare impotriva 
COVID-19 in Romania, aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 
1.031/2020.

Facem precizarea ca instituirea in sarcina medicului curant a 
obligatiei de a programa grupele populationale prioritare in platforma 
nationala Rovaccinare, conform fiecarei etape, astfel cum sunt ele 
stabilite in Strategia de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, 
aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 1.031/2020, cu modificarile 
ulterioare, precum §i alte masuri in domeniul sanatafii nu este de 
natura a acorda drepturi fmanciare suplimentare, activitatea sa fiind 
exclusiv un demers de programare in timpul programului de lucm 
asigurat in concordanta cu actul medical si afectiunile fiecarui pacient 
in parte si nu de realizare a vaccinarii propriu zise, atrib^YS^^ 
personalului medico-sanitar si al medicului de familie.



Scopul instituirii acestei posibilitati pentru medicul curant 
este de a facilita accesul la programarea vaccinarii pentru persoanele 
eligibile, potrivit etapelor de vaccinare din strategie. In sarcina 
medicilor curanti nu revin insa si celelalte obligatii enumerate de lege 
pentru medicii de familie in legatura cu procesul de vaccinare. Pe cale 
de consecinta nu este necesara acordarea uneor drepturi fmanciare 
suplTmentare, cu atat mai mult cu cat obligatiile difera pentru fiecare
categorie profesionala in parte.

Mentionam faptul ca persoanele din grupele populationale 
pot fi programate in platforma nationals Rovaccinare, in functie de 
CNP, de catre medicul de familie, institutiile cu care acestea au 
raporturi de munca sau raporturi de serviciu, dupa caz sau personal.

3. Alte 
informalii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic alproiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

1'. Impactul asupra mediului 
concurenlial si domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2Mmpactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

2^Impactul
intreprinderilor
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiectasupra
micii SI

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

5. Alte informatii

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atatpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

^^iUei -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 4 ani 
2023 2024 20?itJAelI

2022



2021
2 3 5 61 4 7

1. Modificari 
ale veniturilor 
bugetare 

plus/minus, 
Bin care: 
a) buget de 
stat, din 
acesta
(i) impozit 

pe profit
(ii) impozit

pe
b) bugete 
locale

(i) impozit 
pe profit
c) bugetul 
asigurarilor 
sociale de 
stat:

(i)
contribulii de 
asigurari
2. Modificari
ale
cheltuielilor 
bugetare, 
plus/minus, 
din care
a) buget de 
stat, din 
acesta

(i) cheltuieli 
de personal

(ii) bunuri §i 
servicii
b) bugete 
locale

(i) cheltuieli
de

(ii) bunuri si 
servicii



c) bugetul 
asigurarilor 
sociale de 
stat:

(i) cheltuieli
de

(ii) bunuri si 
servicii
3. Impact 
fmanciar, 
plus/minus, 
din care: 
a) buget de
stat
b) bugete 
locale
4. Propuneri 
pentru
acoperirea
cre§terii
cheltuielilor
bugetare
5. Propuneri 
pentru a
compensa
reducerea

veniturilor
bugetare
6. Calcule
detaliate
privind
fundamentare
a
modificarilor
veniturilor
si/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte 
informalii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoan



1. Masuri Nu este cazul.
normative
necesare
pentru
aplicarea
prevederilor:
a)' acte 
normative in
vigoare ce vor 
fi modificate 
sau abrogate, 
ca urmare a 
intrarii 
vigoare 
proiectului de 
act normativ

Am
a

b) acte 
normative ce 
urmeaza a fi 
elaborate in 
vederea 
implementarii 
noilor 
dispozitii.
1'. Pentru asigurarea compatibilitatii cu legislatia in domeniul achizitiilor 

publice, proiectul de act normativ a fost avizat de ANAP.Compatibilitat 
ea proiectului
de act
normativ cu 
legislatia in 
domeniul 
achizitiilor 
publice.
2. Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Conformitatea 
proiectului de 
act normativ 
cu legislatia 
comunitara in 
cazul
proiectelor ce 
transpun 
prevederi 
comunitare Jm.



Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Masuri
normative
necesare
aplicarii
directe
actelor

a

normative
comunitare
4. Hotarari ale 
Cur^ii de 
Just4ie 
Uniunii 
Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

a

5. Alte acte
normative
si/sau
documente
intema^ionale

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

din care
decurg
angajamente
6. Alte Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
informatii

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborariiproiectului de act normativ

Informa^ii Nu este cazul.1.
privind
procesul de 
consultare cu
organiza^ii 
neguvemame 
ntale, institute 
de cercetare si 
alte organisme 
implicate
2. Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Fundamentare 

alegerii 
organizatiilor 
cu care a avut

a

Mm
loc
consultarea, 
precum $i a



modului in 
care
activitatea
acestor 
organiza^ii 
este legata de
obiectul
proiectului de 
act normativ
3. Proiectul de act normativ a fost initiat inclusiv ca urmare a propunerilor 

structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale si a 
adresei AMR nr. 21/11.01.2021. ’

Consultarile 
organizate cu 
autorita^ile 
administratiei 
publice locale, 
in situatia in 
care proiectul
de act
normativ are 

obiect 
activitati ale 
acestor
autoritati, in 
conditiile 
Hotararii 
Guvemului 
nr. 521/2005 
privind 
procedura de 
consultare a 
structurilor 
asociative ale 
autoritatilor 
administratiei 
publice locale 
la elaborarea 
proiectelor de 
acte
normative

ca

4. Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Consultarile 
desfa§urate in 
cadrul 
consiliilor 
interministeri



ale, in
conformitate 
cu prevederile 
Hotararii 
Guvemului 
nr. 750/2005
^ivind
constituirea
consiliilor
interministeri
ale
permanente
5. Informalii 
privind 
avizarea de 
catre:

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ 
prin avizul nr.37/2021.

a) Consiliul 
Legislativ

b) Consiliul 
Suprem dc 
Aparare 
Xarii

a

c) Consiliul 
Economic §i 
Social

d) Consiliul 
Concurenlei

e) Curtea de 
Conturi
6. Alte Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
informatii

Secfiunea a 7-a
Activitdfi de informarepublicd privind elaborarea §i implementarea proiectului de

act normativ

1. Informarea 
societalii 
civile 
privire la 
necesitatea 
elaborarii 
proiectului de 
act normativ

Proiectul de act normativ se adopta, in conformitate cu prevederile art. 
7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta in administratia 
publica, republicata.cu

w



Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.2. Informarea 
societa^ii 
civile 
privire la 
eventualul 
impact asupra 
mediului in 
urma
implementarii 
proiectului de 
act normativ, 
precum §i 
efectele 
sanata^ii §i 
securita^ii 
ceta^enilor sau 
diversita^ii 
biologice

cu

/V'"

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.3. Alte 
informatii

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de 
punere in
aplicare a
proiectului de 
act normativ 

catre

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

de
autorita^ile 
administra^iei 
publice 
eentrale §i/sau 
locale 
infiin^area 
unor noi
orgamsme sau
extinderea
competentelor
institu^iilor
existente
2. Alte 
informajii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect



Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului pentm completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului nr. 3/2021 privind unele masuri pentm recrutarea §i plata personalului 
implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 §i stabilirea unor masuri in 
domeniul sanata^ii, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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