
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 COVlD-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Art.I.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l37 din 28 

decembrie 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, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1242 din 29 decembrie 2021.

Art.IL- (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, efectuarea 

activităţii de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană în vederea 

depistării infecţiei cu SARS-CoV-2, se face de către farmaciile comunitare şi 
oficinele comunitare rurale aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate, în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări 
de sănătate de către reprezentantul legal al furnizorului de medicamente în cadrul 
căreia funcţionează farmacia comunitară/oficina comunitară rurală. Modelul de 

contract,.documentele în baza cărora se încheie contractul, condiţiile de raportare şi 
validare a activităţilor realizate şi modalitatea de plată se stabilesc prin ordin al 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
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(2) Activitatea de testare prevăzută la alin.(l) se realizează în cadrul 
farmaciilor comunitare/oficinelor comunitare rurale avizate de către direcţiile de 

sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile Ordinului 
ministrului sănătăţii nr.644 din 10 mai 2021 privind activitatea de testare în farmacii 
comunitare şi oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru 

diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2, cu completările ulterioare.*’
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 februarie 

2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republicată.
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