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          La lucrările comisiei din perioada 15-17 martie 2022, sunt prezenți 24 

deputați din totalul de 25 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx.117/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii (PLx.122/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 

3. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx.218/2021) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.137/2021 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţi (PLx.71/2022) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 
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5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri 

de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul 

interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de 

situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-

COV-2 precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.74/2022). 

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, pe fond, asupra asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx.117/2020) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

pentru recrutarea şi plata personalului implicat în activitatea de vaccinare, 

necesare pentru asigurarea la nivel naţional a unei imunizari optime la 

nivelul populaţiei. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare în 

forma adoptată de Senat către Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx.122/2021) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021, pentru 

asigurarea la nivel naţional a unei imunizări optime la nivelul populaţiei. 

Astfel, este preconizată organizarea de centre de vaccinare împotriva 

COVID-19 în cadrul unităţilor sanitare din reţeaua proprie a Ministerului 

Apărării Naţionale, care să funcţioneze în interiorul acestora sau în unităţi 

militare, în condiţiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID -

19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1031/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare în 

forma prezentată de Guvern către Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.29/2021 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi 

plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
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stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (PLx.218/2021) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021, astfel încât personalul 

medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare 

împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană 

fizică (se creează premisele ca personalul medico-sanitar, persoane fizice 

care nu deţin un certificat de înregistrare fiscală şi un cod de identificare 

fiscală, să încheie contracte de prestări servicii, în calitate de persoană 

fizică), iar activitatea desfăşurată constituie vechime în muncă şi stagiu de 

cotizare; prin personal medico-sanitar se înţelege şi medicul rezident cu 

drept de practică supravegheată; de asemenea, se stabileşte că activitatea 

personalului sanitar cu pregătire superioară, în baza contractului individual 

de muncă cu timp parţial încheiat cu unitatea sanitară publică constituie 

vechime în muncă şi stagiu de cotizare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare în 

forma adoptată de Senat către Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.137/2021 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi 

plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţi (PLx.71/2022) – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021, cu un nou articol, art 52. 

Completarea vizează instituirea testării gratuite a cetăţenilor cu teste rapide 

în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, de către medicii de 

familie, în cadrul cabinetelor medicale de asistenţă medicală primară, a 

modalităţii de contractare şi decontare a activităţii de testare, precum şi 

stabilirea sursei de finanţare, respectiv de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul FNUASS, ceea ce 

implică încheierea unui contract distinct sau a unui act adiţional în acest 

sens, cât şi stabilirea categoriilor de persoane eligibile pentru testare, 

prevăzute în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu 

noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate 

Publică, care se publică la adresa www.insp.gov.ro şi se actualizează 

periodic. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare în 

forma adoptată de Senat către Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţã a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie 

socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, 

suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia 

epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

(PLx.74/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea formelor de sprijin 

pentru persoanele, angajaţi sau profesionişti, care vor intra sub măsura 

interzicerii, suspendării sau limitării activităţior economice, ca urmare a 

răspândirii coranavirusului, precum şi suportarea din bugetul asigurărilor de 

şomaj, respectiv din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi 

Solidarităţii Sociale, până la data de 31 martie 2022, a unei indemnizaţii de 

care beneficiază salariaţii, în cuantum de 75% din salariul de bază 

corespunzător locului de muncă ocupat. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În zilele de 16 și 17 martie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


