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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritafi
^Nr. XXVl/86/23.02.2021

la
ProiectuI de lege privind aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.7/2021 pentru 
completarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru 
recrutarea si plata personalului implicat m procesul de vaccinare Tmpotriva COVID-19 si

stabiiirea unor masuri m domeniul sanatatii
I

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati, prin adresa nr. L24/2021 
din data de 15.02.2021, a fost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu ProiectuI de lege 
privind aprobarea Ordonan|ei de urgenja a Guvernului nr.7/2021 pentru 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 stabiiirea unor 
masuri in domeniul sanatatii, initiatori: Guvernul Romaniei.

In §edin|a din 23.02.2021, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minorita[i 
a hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti, sa adopte un aviz favorabil, cu 
amendamente respinse prevazute m Anexa nr. 1.

Secretar,

Senator Neagu lonut

Pre§eclinte, 

Senator Matei Con^ logdan

Domnului senator STREINU CERCEL Adrian,

Pre§edintele Comisiei pentru sanatate publica
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Anexa nr.1Comisia pentai drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati 
XXVI/86/2021

Amendamente respinse

la ProiectuI de lege privind aprobarea Ordonantei de urgen|a a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si piata personalului implicat m procesul
de vaccinare Tmpotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri Tn domeniul sanatatii

L24/2021

ObservatiiText amendamentTextuI Project de lege privind aprobarea Ordonanjej 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 piata personalului implicat m procesul de vaccinare 
Tmpotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri m domeniul sanatatii

Nr.
crt.

AmendamentuI a fost propus de 
domnul senator Neagu lonut si 
respins cu majoritate de voturi.

La art. I, pet. 4 se elimina1. Art. I
4.La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifies si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Medicii de familie cu liste proprii, aflati Tn relatii contractuale cu casele de asigurari de 

sanatate Tn vederea informarii, programarii la vaccinare, monitorizarii si raportarii reactiilor 
adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiaza de un tarif pe serviciu dupa cum 
urmeaza;
a) pentru primii 50% din numarul total al persoanelor Tnscrise pe lista proprie, eligibile la 
vaccinare; 30 lei/serviciu;
b) peste pragul de 50,001% din numarul total al persoanelor Tnscrise pe lista proprie, eligibile la 
vaccinare: 50 lei/serviciu;
c) peste pragul de 60,001% din numarul total al persoanelor Tnscrise 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, Tnscrise de catre medicii de familie pe platforma de programare, 
si validate ca servicii de vaccinare Tn Registrul electronic national de vaccinare, potrivit scheme! 
complete de vaccinare, iar pragurile prevazute la alin. (2) se calculeaza prin raportare la numarul 
total de persoane programate si vaccinate din lista fiecarui medic de familie, indiferent de 
modalitatea de programare la vaccinare a acestora______________________________
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Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritdfi

Wr. XXW86/23.02.2021

la
ProiectuI de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenja a Guvernulul nr.7/2021 pentru 
completarea Ordonantei de urgenja a Guvernulul nr.3/2021 privind unele masuri pentru 
recrutarea si plata personalului implicat m procesul de vaccinare Tmpotriva COVID-19 si

stabilirea unor masuri m domeniul sanatatii

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati, prin adresa nr. L24/2021 
din data de 15.02.2021, a tost sesizata, in vederea intocmirii avizului, cu ProiectuI de lege 
privind aprobarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvernulul nr.7/2021 pentru completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernulul nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si 
Plata personalului implicat m procesul de vaccinare Tmpotriva COVID-IO si stabilirea unor 
masuri Tn domeniul sanatatii, initiatori: Guvernul Romaniei.

In §edin|a din 23.02.2021, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati 
a hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti, sa adopte un aviz favorabil, cu 
amendamente respinse prevazute Tn Anexa nr. 1.

Secretar,

Senator Neagu lonut
Pre§edinte, 

Senator Matei CoasM f^ogdan

Doamnei senator PAULIUC Nicoleta,

Pre§edintele Comisiei pentru aparare, ordine publica §i siguranfa nafionala
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Anexa nr.1Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati 
XXVI/86/2021

Amendamente respinse

la ProiectuI de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea si completarea 

Ordonantei de urgenp a Guvernului nr.3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat m procesul
de vaccinare Tmpotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri m domeniul sanatatii

L24/2021

ObservatiiText amendamentTextuI Proiect 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 
Tmpotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii

Nr.
crt.

AmendamentuI a fost propus de 
domnul senator Neagu lonut si 
respins cu majoritate de voturi.

La art. I, pet. 4 se eiimina1. Art. I
4.La articolul 3, alineatele (2) si (3) se modifies si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Medicii de familie cu liste proprii, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de 

sanatate in vederea informarii, programarii la vaccinare, monitorizarii si raportarii reactiilor 
adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, beneficiaza de un tarif pe serviciu dupa cum 
urmeaza;
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, 
si 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 si vaccinate din lista fiecarui medic de familie, indiferent de 
modalitatea de programare la vaccinare a acestora______________________________
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