
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec^iunea 1
Titlul prezentului act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgen^a 
pentru completarea Ordonantei de urgen^a a Guvemului nr. 3/2021 

privind unele masuri pentru recrutarea §i plata personalului implicat in procesul 
de vaccinare impotriva COVID-19 §i stabilirea unor masuri in domeniul sanata^ii

Sec^iunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

Promovarea acestui act normativ este determinate de:
- masurile din domeniul sanatatii cuprinse in Programul de guvemare 2021- 2024, 

aprobat prin Hotararea Parlamentului nr. 42/2021 pentru acordarea increderii Guvemului, 
referitoare la testarea gratuita a unor categorii de persoane, in vederea depistarii infectiei cu 
virusul SARSCoV-2;

- necesitatea reglementarii unui mecanism in vederea stimularii cetatenilor de a participa 
la eradicarea pandemiei, determinate de virusul SARS-CoV-2 §i in vederea cre§terii nivelului 
de responsabilitate §i a gradului de implicare adnstitutiilor din sistemul sanitar public pentru 
diminuarea cazurilor de imbolnaviri/infectari cu COVID-19.

1. Descrierea situatiei actuate
In prezent, Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 3/2021 privind unele masuri 

pentm recrutarea §i plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 
§i stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii, cu modificarile §i completarile ulterioare, nu 
cuprinde prevederi referitoare la:
- testarea gratuita a cetafenilor cu teste rapide in vederea depistarii infecfiei cu virusul SARS- 
CoV-2;
- cabinetele medicale din asistenta medicala primara care efectueaza testele rapide in vederea 
depistarii infecfiei cu virusul SARS-CoV-2;
- modalitatea de contractare §i decontare a aetivitatii de testare;
- persoanele eligibile pentru testare;
- sursa de finanfare a activitafii de testare.

2. Schimbari preconizate
Se propune completarea Ordonanfei de urgenfa a Guvemului nr. 3/2021, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, cu prevederi referitoare la:
- testarea gratuita a cetafenilor cu teste rapide in vederea depistarii infecfiei cu^rt^ul/S^RS- 
CoV-2, de catre medicii de familie, in cadrul cabinetelor medicale din a&flnta^meSlcala 

primara; in cadrul categoriei medicilor de familie sunt cuprinsi si medl<Mpnou .yeiiitij'in



localitate, avand in vedere ca ace^tia incheie cu casele de asigurari de sanatate conventii pentru 
furnizarea de servcii medicale in asistenta medicala primara pe o perioada determinata, ei 
neavand initial o lista proprie de persoane inscrise, aceasta lista fiind realizata pe perioada 
conyentiei incheiate cu casa de asigurari de sanatate, activitatea realizata avand un mecanism 
de plata diferit fata de medicul de familie cu lista proprie.

- modalitatea de contractare §i decontare a activita^ii de testare;
in prezent, contractele incheiate de medicii de familie cu casele de asigurari de

sanatate prevad:
a) efectuarea de servicii din pachete de baza - activitate finantata din bugetul FNUASS
b) activitate de vaccinare impotriva COVID-19 - finantata de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sanata^ii, prin transferuri c^re bugetul FNUASS
c) activitatea de monitorizare a starii de sanatate a persoanelor prevazute la art. 8 alin. (3'^1) 
din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanata^ii publice in situa^ii 
de rise epidemiologic §i biologic, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare - 
finantata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanata^ii, prin transferuri catre bugetul 
FNUASS,

Astfel, este necesara mentionarea in mod expres a acestei activitati care nu este 
reglementata in mod expres, precum si a sursei de finantare, respectiv de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Sanata^ii, prin transferuri catre bugetul FNUASS, ceea ce implica 
incheierea unui contract distinct sau a unui act aditional in acest sens.
- persoanele eligibile pentru testare - reprezentate de persoanele suspecte de infectare cu 
virusul SARS COV2, prevazute in Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut 
cu noul coronavirus (COVID-19), elaborata de Institutul National de S&iatate Publica, care se 
publica la adresa www.insp.gov.ro §i se actualizeaza periodic.
- finanlarea activita^ii de testarea prin transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Sanata^ii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

3. Alte informatii (**) - Nu este cazul.

Secliunea a 3-a
Impactul socio-economic al prezentului act normativ

1. Impactul macroeconomic
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect

U. Impactul asupra mediului concurenlial §i domeniului ajutoarelor de stat 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.
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2h Impactul asupra sarcinilor administrative 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

- c-nt?

http://www.insp.gov.ro


2^. Impactul asupra intreprinderilor mid si mijlocii 
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Impactul social

4. Impactul asupra mediului (***)
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informa^ii 
Nu sunt.

Sec^iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 

pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)
-mil lei-

Urmatorii 4 Media pe 5 aniIndicatori Anul curent
am

2 3 4 5 6 71
1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 
(i) contribu^ii de asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

b) venituri proprii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat ^
b) bugete locale I
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4. Propuneri pentru acoperirea 
cregterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare

Reglementarile determina impact fmanciar asupra 
bugetului FNUASS, impact financiar care nu poate fi 
estimat, intrucat estimarea cheltuielilor suplimentare 
ce decurg din implementarea masurilor care face 
obiectul actului normativ, care vor fi suportate din 
FNUASS, nu pot fi cuantificate intrucat estimarea 
acestora este determinata de adresabilitatea 
persoanelor, §i prin urmare, impactul fmanciar 
determinat de aplicarea actului normativ, nu poate fi 
calculat.

7. Alte informafii

Masura propusa se inscrie in obiectivele programuluij;f 
de guvernare fiind una dintre masurile principale der fr; 
control a extinderii pandemiei de SARS COV2 pe> 5 
teritoriul tarii si care trebuie implementata in regim 
de urgenta.

In considerarea celor de mai sus, pentru.- 
implementarea masurii, costurile necesare vor. fit 
suporate din fondurile alocate Ministerului Sanatatii: 
si respectiv FNUASS prin legea bugetara anuala 
pentru anul 2022.
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Secfiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislafiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ 
(acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in 
vigoare a prezentului act normativ):

a) Acte normative care se modifica sau se abroga ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ
Ordinul ministrului sdndtdfii alpre§edintelui Casei Nafionale de Asigurdri de Sdndtate nr. 
68110112021 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanfei de urgenfd a Guvernului 
nr. 3/2021 privind unele mdsuri pentru recrutarea §i plata personalului implicat in procesul 
de vaccinare impotriva COVID-19 §i stabilirea unor mdsuri in domeniul sdndtdfii, privind 
plata furnizorilor de servicii medicale aflafi in relafie contractuald cu casele de asigurdri de 
sdndtate, care desfd§oard activitatea de vaccinare, cu modificdrile §i completdrile ulterioare 
- se completeaza

b) Acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii
Compatibilitatea prezentului 

publice
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

act normativ cu legislafia in domeniul achizi|iilor

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislafia comunitara in cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hotarari ale Cur|ii de Justi|ie a Uniunii Europene
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative $i/sau documente internafionale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informatii
Nu sunt.

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii 

prezentului act normativ
l.Informaiii privind procesul de consultare cu organizaiii neguvernamentale, institute 
de cercetare §i alte organisme implicate
Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultai:tf^|precum\i a 
modului in care activitatea acestor organizafii este legata de obiectui^fezeiitului ^'ct 
normativ



Prezentui act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile organizate cu autoritatile administrafiei publice locale, in situatia in care 
prezentui act normativ are ca obiect activitati ale acestor autoritafi, in condi^iile 
Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritalilor administra|iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative
Actul normativ nu se refera la acest subiect.
4. Consultarile desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Nu este cazul
5. Informalii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul prezentului act normativ prin avizul nr. 
1041/2021.
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi 
6. Alte informalii
Nu este cazul.

Secliunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea 

!^i implementarea prezentului act normativ
1. Informarea societa^ii civile cu privire la necesitatea elaborarii prezentului act 
normativ
La elaborarea prezentului act normativ sunt incidente prevederile art.7 alin. (13) din Legea- 
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata_____________
2.Informarea societalii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii prezentului act normativ, precum §i efectele asupra sanata^ii ^i 
securita^ii ceta^enilor sau diversita^ii biologice
Nil este cazul.
3. Alte informalii
Nu sunt.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritalile 
administrafiei publice centrale §i/sau locale - inflin^area unor noi organisme sau 
extinderea competenlelor instituliilor existente
Prezentui act normativ nu se refera la acest subiect.
2. Alte informa|ii
Nu sunt.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru completarea Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea §i plata personalului 
implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 §i stabilirea unor masuri in 
domeniul s^ata^ii, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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