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A V I Z  
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 sănătăţii 

 
În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, în 
procedură de urgență cu 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 sănătăţii, trimis cu adresa nr. PLx 71 
din 28 februarie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/132 
din 1 martie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.9 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

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 şedinţa din data de 22 martie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege 
supus avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să acorde proiectului, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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