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Parlamentul Romaniei

Comisia pentru Sanatate Nr.XXXII/221/18.05.2021

RAPORT
la

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.34/2021 
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenfa 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

' (L133/2021)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru sanatate, prin adresa nr L 133/2021 
din data de 4.05.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
dezbaterii si elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr.34/2021 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(L133/2021), initiator: 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, avand ca scop cre§terea capacita^ii de vaccinare impotriva 
COVID 19 prin realizarea vaccinarii la nivelul tuturor cabinetelor de asisten^a medicala 
primara. Astfel, se va putea realiza vaccinarea populatiei generale cat mai aproape de 
domiciliu, reducandu-se presiunea asupra centrelor de vaccinare §i va reduce costurile 
asociate vaccinarii in aceste centre.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta.
Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a transmis aviz

favorabil.
Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a transmis aviz favorabil.
La dezbaterea proiectului de lege a participat, in conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, republicat,cu modificarile si completarile ulterioare, dl .Vass 
Levente - Secretar de Stat in cadrul Ministerului Sanatatii.



Dezbaterile au avut loc in sedinta din data de 18.05.2021 atat la sediu cat si prin 
mijloace electronice.

In urma dezbaterilor, Comisia pentru sanatate a hotarat sa adbpte cu unaniniiitate de 
voturi, raport de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru sanatate supune spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, 
raportul de admitere, fara amendamente si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin. [2) din 
Constitutie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art.92 alin.(7) 
pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, 
SenatuI este prima Camera sesizata.
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