
1 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
                      București, 22.03.2022 

                 Nr.4c-3/593 /2021 
      AVIZ 

asupra Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar,  

pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 

pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru muncă și protecție socială, Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisiei pentru sănătate și 

familie și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, care 

sunt sesizate în fond cu Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, 

pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unităţi publice şi private, transmis 

cu adresa nr. P.L.x. 545/2021 din 02 noiembrie 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/593/2021 

din 02 noiembrie 2021. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.863/19.10.2021, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observații. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr. 7317/21.10.2021, transmite următoarele 

puncte de vedere: 

 Reprezentanții părții patronale au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului cu observații; 

 Reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea nefavorabilă a proiectului; 

 Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat pentru 

avizarea favorabilă a proiectului cu observații. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința 

din 27 octombrie 2021. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea, pe durata stării de alertă, 

a condiţionării exercitării activităţii profesionale de către anumite persoane, activitate care face 

obiectul unui contract de muncă sau al unui raport de serviciu, de prezentarea certificatului 

digital al UE privind COVID-19. Persoanele vizate sunt cele care îşi desfăşoară activitatea în 

cadrul unităţilor sanitare, publice şi private, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.95/2006, în 

cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordine, sub autoritate şi în coordonare, în 
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cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de asigurări de sănătate, în 

cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi în cadrul unităţilor subordonate, în 

cadrul Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne şi în cadrul unităţilor 

subordonate, precum şi în cadrul laboratoarelor de analize medicale. 

Examinarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din 22 martie 2022. 

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 

BENDE SÁNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier, Teodora Desagă 


