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 PLx 545/2021 

 
TABEL DE LUCRU 

 

Nr. 

crt. 

Text 

propunere legislativă  
Amendamente Motivare 

1.   

Titlul legii 
 

Lege privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul sanitar, pe perioada stării de 

alertă, pentru personalul din cadrul unor 

unităţi publice şi private 
 

 

Titlul legii 

 
Lege privind stabilirea unor măsuri   

sanitare pentru protejarea sănătății 
publice pe perioada stării de alertă 

 

 

 

2.   

Art. 1. - (1) În vederea desfăşurării 

activităţii, pe perioada stării de alertă, în 

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

domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în 

cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor 
aflate în subordine, sub autoritate şi în 
coordonare, în 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, denumite în continuare unităţi 
publice şi private, personalul este obligat 

AMENDAMENT 1 – Propunere 
Departamentul Legisltiv 

Art.1. - (1) În interesul protejării sănătății 
publice și în scopul exclusiv al combaterii 

răspândirii epidemiei COVID-19, în 
vederea desfășurării activității, începând 
cu  data intrării în vigoare a prezentei 

legi, pe perioada stării de alertă, membrii 
Camerei Deputaților și ai Senatului, 

persoanele alese sau numite care 
ocupă funcții publice sau de demnitate 
publică ori asimilate acestora, precum și 

toate categoriile de personal care își 
desfășoară activitatea în cadrul tuturor 

autorităților și instituțiilor publice, 
centrale și locale, precum și al unităților 
și organelor de specialitate aflate în 

subordinea, sub autoritatea și în 
coordonarea acestora, sunt obligate să 

prezinte certificatul digital al UE privind 
COVID, denumit în continuare certificat 

 
Pentru claritatea normei. 

Departamentul Legislativ 
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crt. 
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propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

să prezinte certificat digital al UE privind 
COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii 

uneia din următoarele condiţii: 
a) vaccinare împotriva virusului SARS-
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete; 
b) se află în perioada cuprinsă între a 15-

a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
c) rezultat negativ certificat al unui test 

RT-PCR sau al unui test antigen rapid, 
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, 

efectuat în condiţiile stabilite prin ordin al 
ministrului sănătăţii. 
 

digital, eliberat în condițiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.68/2021 privind 

adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru 
eliberarea, verificarea şi acceptarea 

certificatului digital al Uniunii Europene 
privind COVID pentru a facilita libera 

circulaţie pe durata pandemiei de COVID-
19, cu modificările ulterioare. 

Autori:  

  
 
AMENDAMENT 2 – USR - Adrian Wiener, 

Tudor Pop, Emanuel Ungureanu, Diana 
Stoica şi Radu Ciornei  

 
 
Art. 1. - (1) In interesul protejării sănătății 

publice și în scopul exclusiv al combaterii 
răspândirii epidemiei Covid-19, de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi, în 
vederea desfășurării activităţii, pe 
perioada stării de alertă, în cadrul tuturor 

autorităților și instituțiilor publice, centrale 
și locale, în cadrul unităților de asistenţă 

medicală profilactică şi curativă, în cadrul 
unităților și structurilor medicale 
reglementate de art. 170 și 172 alin. (10) 

din Legea nr. nr.95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în 
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cadrul unităților farmaceutice 
reglementate de Legea farmaciei nr. 

266/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, în cadrul laboratoarelor de 
analize medicale, în cadrul centrelor  

prevăzute de art. 30 din Legea 292/2011 
a asistenței sociale, în cadrul unităților din 

sistemul de învățământ preuniversitar și 
superior, în cadrul regiilor autonome, în 
cadrul operatorilor economici care își 

desfășoară activitatea cu mai mult de 50 
de persoane simultan, denumite în 

continuare unităţi publice şi private, 
personalul, precum și persoanele fizice 
care activează ca furnizori de servicii 

medicale, inclusiv  de specialitate, de 
dispozitive medicale și de medicamente 

prevăzuțe de art. 135, art. 253 si art. 254 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, sunt 
obligate să prezinte certificat digital 

privind COVID-19, în vederea atestării 
îndeplinirii uneia din următoarele condiţii: 

a) vaccinare împotriva virusului SARS-
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete; 

b) se află în perioada cuprinsă între a 15-
a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
c) rezultat negativ certificat al unui test 
RT-PCR sau al unui test antigen rapid, 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, 
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efectuat și prezentat în condițiile O.U.G. 
nr.68/2021 din 29 iunie 2021 privind 

adoptarea unor măsuri pentru punerea în 
aplicare a cadrului european pentru 
eliberarea, verificarea şi acceptarea 

certificatului digital al Uniunii Europene 
privind COVID pentru a facilita libera 

circulaţie pe durata pandemiei de COVID-
19. 
 

 
AMENDAMENT 3 – Neafiliat - 

Alexandru Kocsis-Cristea 
Bogdan-Alexandru Bola 
Cătălina Ciofu 

Claudiu-Martin Chira 
 

 
Art. 1 (1) În vederea desfăşurării 

activităţii, pe perioada stării de alertă, în 
cadrul unităților sanitare, publice și 
private, astfel cum sunt reglementate de 

Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în 
cadrul Ministerului Sănătăţii și unităţilor 
aflate în subordine, sub autoritate şi în 

coordonare, în cadrul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de 

asigurări de sănătate, în cadrul 
Inspectoratului General pentru Situaţii de 
Urgenţă și în cadrul unităţilor subordonate, 

în cadrul Inspectoratului General de 
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Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne și 
în cadrul unităţilor subordonate, precum și 

în cadrul laboratoarelor de analize 
medicale, denumite în continuare unităţi 
publice şi private, personalul este obligat 

să prezinte certificat digital al UE privind 
COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii 

uneia din următoarele condiții: 
a) vaccinare împotriva virusului SARS-

CoV-2 şi pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei 
complete; 

b) se află la mai mult de 15 zile de 
la confirmarea infecției cu 
virusul Sars-Cov-2 

c) rezultat negativ certificat al unui 
test RT-PCR sau al unui test antigen 

rapid, pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2, efectuat în condiţiile 

stabilite prin ordin al ministrului 
sănătății.  

d) deţine rezultatul unui test de 

sânge certificat din care să 
rezulte prezența Anticorpilor 

anti Sars-Cov-2 tip IgG, 
indiferent de titru, această 
situaţie fiind echivalentă cu 

situaţia prezentată la punctul b) 
 

 
 
 

 



 

6/38 

 

Nr. 
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Amendamente Motivare 

 
 

AMENDAMENT 4 - Titus Muncaciu  -
AUR 
 

 
Art. 1 (1) În înțelesul prezentei legi, 

următorii termeni se definesc astfel: 

1. unități medicale publice sau private – 

totalitatea unităților sanitare, publice sau 

private, astfel cum sunt reglementate de 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în 

cadrul Ministerului Sănătății și unităților 

aflate în subordine, sub autoritate și în 

coordonare, în cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de 

asigurări de sănătate, în cadrul 

Inspectoratului General pentru Situații de 

Urgență și în cadrul unităților 

subordonate, în cadrul Inspectoratului 

General de Aviație al Ministerului 

Afacerilor Interne și în cadrul unităților 

subordonate, în cadrul unităților de 

asistență medicală profilactică și curativă, 

în cadrul unităților și structurilor medicale 

reglementate de art. 170 și 172 alin. (10) 

din Legea nr. nr.95/2006, republicată, cu 
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modificările și completările ulterioare, în 

cadrul laboratoarelor de analize medicale, 

denumite în continuare unități publice și 

private, precum și în cadrul centrelor 

prevăzute de art. 30 din Legea 292/2011 

a asistentei sociale, personalul, precum și 

persoanele fizice care activează ca 

furnizori de servicii medicale, inclusiv de 

specialitate, de dispozitive medicale și de 

medicamente prevăzute de art. 135, art. 

253 și art. 254 din Legea nr. 95/2006, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. titular – persoană care profesează în 

una sau mai multe unitățile medicale 

publice sau private din România, căreia i 

s-a eliberat, în conformitate cu prezenta 

lege, o dovadă medicală interoperabilă 

care conține informații referitoare la 

situația sa, din punctul de vedere al 

imunității la virusul SARS-CoV-2, al 

vindecării de COVID-19 sau starea 

prezentă de neinfectare cu acesta; 

3. dovadă medicală privind neinfectarea 

sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2 – 

dovada medicală interoperabilă care 

conține informații referitoare la situația 

titularului, din punct de vedere al 
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imunității la virusul SARS-CoV-2, al 

vindecării de COVID-19 sau starea 

prezentă de neinfectare cu acesta, 

eliberată în contextul pandemiei de 

COVID-19; 

4. test NAAT – test de amplificare a 

acidului nucleic molecular prin tehnici cum 

ar fi reacția polimerazică în lanț-revers 

transcriptază (RT-PCR), amplificarea 

izotermă mediată prin buclă (LAMP) și 

amplificarea mediată de transcriere 

(TMA), utilizate pentru a detecta prezența 

acidului ribonucleic (ARN) al virusului 

SARS-CoV-2; 

5. test antigenic rapid – acel test care se 

bazează pe detectarea proteinelor virale 

(antigeni) prin imunodozare cu flux lateral 

care dă rezultate în mai puțin de 30 de 

minute; 

6. test de anticorpi – acel test de laborator 

care urmărește să detecteze dacă o 

persoană a dezvoltat anticorpi împotriva 

SARS-CoV-2, ceea ce indică că titularul a 

fost expus la SARS-CoV-2 și a dezvoltat 

anticorpi, indiferent dacă persoana 

respectivă a fost sau nu simptomatică; 

7. test de anticorpi cu rezultat peste un 

prag minim de protecție – acel test de 
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anticorpi al cărui rezultat relevă un prag 

minim de anticorpi astfel încât să fie 

asigurată o protecție ridicată față de 

îmbolnăvirea cu virusul SARS-CoV-2; 

8. test de imunitate celulară cu răspuns 

imun semnificativ – acel test de 

transformare limfoblastică (LTT) care 

indică dacă titularul a fost expus la SARS-

CoV-2 și a dezvoltat un răspuns imun 

semnificativ al limfocitelor T de memorie 

față de capetele C-terminal și N-terminal 

ale proteinei spike astfel încât acest 

răspuns imun îi oferă titularului imunitate 

de lungă durată la virusul SARS-CoV-2, 

 

9. cod de bare QR – acel cod de bare 

bidimensionale prin care sunt 

reprezentate date codificate într-un 

format vizual care poate fi citit pe cale 

optică; 

10. „sigiliu electronic” înseamnă un sigiliu 

electronic astfel cum este definit la 

articolul 3 punctul 25 din Regulamentul 

(UE) nr. 910/2014; 

11. interoperabilitate - capacitatea 

sistemelor de verificare din instituțiile și 

unitățile medicale de a utiliza un sistem 

unitar de emitere și verificare; 
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12. identificator unic al certificatului - acel 
identificator unic atribuit, în conformitate 

cu o structură comună, fiecărui certificat 
eliberat în conformitate cu reglementările 
prezentei legi 

 
 

 
AMENDAMENT 5 - Antonio Andrușceac 
- AUR 

 
Art. 1 se modifică după cum urmează: 

Art. 1 se completează, prin introducerea 
unor noi alineate (1) și (2) și va avea 
următorul cuprins: 

Art. 1 (1) Prezenta lege 
reglementează modul de utilizare la 

locul de muncă a certificatului digital 
al UE privind COVID-19. 

(2) Prevederile prezentului proiect de 
lege se aplică exclusiv în zonele cu 
incidență mare a bolii COVID-19, au 

caracter esențialmente temporar și, 
după caz, gradual, proporționale cu 

nivelul de gravitate prognozat sau 
manifestat al acestora. 

Alin. (1) al art. 1 devine  alin. (3) și se 

modifică după cum urmează: 
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(3) În vederea desfășurării activității, pe 
perioada stării de alertă, în cadrul 

unităților sanitare, publice si private, astfel 
cum sunt reglementate de Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în cadrul 

Ministerului Sănătății și unităților aflate în 
subordine, sub autoritate și în coordonare, 
în cadrul Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate, în cadrul caselor de asigurări de 
sănătate, în cadrul Inspectoratului General 

pentru Situații de Urgență și în cadrul 
unităților subordonate, în cadrul 
Inspectoratului General de Aviație al 

Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul 
unităților subordonate, precum și în cadrul 

laboratoarelor de analize medicale, 
denumite în continuare unități publice și 

private, personalul este obligat sa prezinte 
certificat digital al UE privind COVID-19, în 
vederea atestării îndeplinirii uneia din 

următoarele condiții: 
 

a) vaccinare împotriva virusului SARS-
CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete. 

Valabilitatea certificatelor digitale 
emise în urma vaccinării este de 180 

zile; 
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b) se află în perioada cuprinsă între a 15-
a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
 
c) rezultat negativ certificat al unui test 

RT-PCR sau al unui test antigen rapid, 
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, 

efectuat în condițiile stabilite prin ordin al 
ministrului sănătății; 

d) face dovada că a dobândit 

imunitate împotriva SARS-CoV-2, 
certificată prin rezultatul unui test de 

imunitate din sânge (test care 
evidențiază prezența anticorpilor sau 
test care evidențiază prezența 

imunității celulare), orice alt test care 
certifică imunitatea împotriva 

virusului SARS-CoV-2, precum și teste 
de detecție a acizilor nucleici din 

secreții nazale / faringiene sau teste 
de secvențiere a genomului viral. 

Valabilitatea certificatelor digitale 
emise pe baza testelor menționate 

anterior este de 180 zile, cu excepția 
testului de imunitate celulară care 

poate avea valabilitate pe un termen 
mai lung de 180 zile, stabilit prin ordin 
al ministrului sănătății; 

3.     



 

13/38 

 

Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

Propunere Departamentul Legislativ 
pentru claritatea normei,  

 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi 
pentru personalul care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul: 
a) unităţilor sanitare, publice şi 

private, unităților de asistenţă 
medicală profilactică şi curativă, 
unităților și structurilor medicale, 

furnizorilor de servicii medicale, de 
dispozitive medicale și de 

medicamente, reglementate de Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,   
b) unităților farmaceutice reglementate de 

Legea farmaciei nr.266/2008, cu 
modificările și completările ulterioare,  

c) centrelor care furnizează serviciile 
sociale prevăzute la art.30 din Legea nr. 
292/2011 a asistenței sociale,  

d) unităților și instituțiilor din 
sistemul de învățământ preuniversitar 

și superior de stat, particulare și 
confesionale, reglementate de Legea 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare,  
 

e) regiilor autonome, operatorilor 
economici, precum şi oricărei alte entităţi 
care are statutul legal de persoană juridică 

constituită potrivit legislaţiei române. 

Pentru claritatea normei. 

Departamentul Legislativ 
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4.  (2) Costurile privind activitatea de 
testare împotriva virusului SARS-CoV-2, în 

condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), sunt 
suportate de către personalul din cadrul 
unităţilor publice prevăzute la alin. (1). 

 

AMENDAMENT  PNL 

 (3) Obligația prezentării certificatului 
digital se aplică și în cazul accesului 
persoanelor în sediile entităţilor publice și 

private prevăzute la alin.(1) şi (2) în 
condițiile prezentei legi.  

Art.1 alin.(13) – text Senat 

5.  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(2) pentru personalul din cadrul unităţilor 
publice, care face dovada unor afecţiuni 
care reprezintă contraindicaţie la 

vaccinare, activitatea de testare se 
organizează, cu suportarea costurilor, de 

către angajator. 

AMENDAMENT PNL 

(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică 
autorităților și instituțiilor din cadrul 

autorității judecătorești, pentru acestea 
fiind aplicabile dispozițiile Legii nr. 

114/2021 privind unele măsuri în 
domeniul justiţiei în contextul pandemiei 
de COVID-19. 

Art.1 alin.(14) – text Senat 

6.  (4) Pentru unităţile private prevăzute la 

alin.(1), costurile privind activitatea de 
testare împotriva virusului SARS-CoV-2 

sunt suportate conform procedurilor 
stabilite la nivelul acestora. 

Se elimină 

 

 

 

7.   AMENDAMENT PSD 

(5) Categoriile de personal din cadrul 
entităţilor publice și private prevăzute la 
alin.(1) şi (2), beneficiază de 10 testări 

antigen rapide/lună, pentru o 
perioadă de maximum 2 luni după 

data intrării în vigoare a prezentei 
legi, din sumele alocate de la bugetul 
de stat,  potrivit normelor 
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metodologice de aplicare a prezentei 
legi. 

 
 
AMENDAMENT PNL 

(5) Categoriile de personal din cadrul 

entităţilor publice și private prevăzute la 
alin.(1) şi (2), beneficiază de 10 testări 
antigen rapide/lună, pentru o 

perioadă de 30 zile după data intrării 
în vigoare a prezentei legi, din sumele 

alocate de la bugetul de stat,  potrivit 
normelor metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 

 

AMENDAMENT PNL 

(51) Prin derogare de la normele legale în 

vigoare, persoanele prevăzute la alin.(5) 
care sunt testate pozitiv și necesită 

spitalizare pentru tratamentul anti COVID 
achită cheltuielile de spitalizare. 
 

8.   AMENDAMENT PNL, PSD 

 
(6) Personalul din cadrul entităţilor publice 

și private prevăzute la alin.(1) şi (2), care 
face dovada unei afecțiuni care reprezintă 
contraindicație la vaccinare, constatată de 

către medicul specialist în conformitate cu 
normele stabilite prin ordin al 
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ministrului sănătății, beneficiază de  
testarea prevăzută la alin.(5) pe perioada 

stării de alertă.  
 
 

9.    
(7) După expirarea perioadei prevăzută la 

alin.(5), costurile privind testarea 
împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt 

suportate de către personalul din 
cadrul entităţilor publice și private 

prevăzute la alin.(1) şi (2). 
 
 

 

10.   
Art. 2. - (1) Conducerea unităţilor publice 

şi private ia măsurile necesare în vederea 
verificării certificatelor digitale al UE 

privind COVID-19 prin intermediul 
aplicaţiei mobile "Check DCC", precum şi 
în vederea interzicerii accesului la 

locul de muncă personalului care nu 
îndeplineşte una din condiţiile 

prevăzute la art.1 alin. (1). 
 

AMENDAMENT PNL 
 

Art.2. - (1) Conducerea entităţilor publice 
și private prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2)  

are obligaţia de a lua măsurile necesare în 
vederea verificării certificatelor prin 
intermediul aplicației mobile "Check DCC", 

precum și în vederea interzicerii accesului 
temporar al personalului la locul de 

muncă, respectiv a accesului celorlalte 
categorii de persoane prevăzute la 
art. 1 alin.(3), care nu prezintă un 

certificat digital emis în condiţiile legii.  
 

 
AMENDAMENT 2 - George Simion AUR 
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Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

Art. 2 (1) Conducerea unităților publice și 

private ia măsurile necesare în vederea 

verificării certificatelor digitale al UE 

privind COVID-19 prin intermediul 

aplicației mobile "Check DCC", precum și 

în vederea interzicerii accesului la locul de 

muncă personalului care nu îndeplinește 

una din condițiile prevăzute la art. 1 

alin.(1), cu excepția persoanelor care 

se află în una din următoarele situații: 

lit. a) personalul care face dovada că 

a dobândit imunitate împotriva SARS-

CoV-2, în baza unor teste de anticorpi 

din sânge sau a unor teste de 

imunitate celulară din sânge, 

efectuate în condițiile stabilite prin 

ordin al ministrului sănătății. 

 

lit. b) personalul de cetățenie română 
care deține documente care atestă 

îndeplinirea uneia din condițiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1), dar 

eliberate de state terțe, personal care 
provine din state ale căror autorități 
nu emit certificate digitale ale Uniunii 

Europene privind COVID-19 ori alte 
documente compatibile cu aceste 

certificate sau personal care, din 
motive justificate, face dovada 
situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) 
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Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

prin intermediul unui document, pe 
suport hârtie sau în format electronic, 

care să ateste vaccinarea, testarea 
sau vindecarea de infecția cu virusul 
SARS-CoV-2. 

 
 

 
AMENDAMENT 3 - Titus Muncaciu AUR 
 

Art. 2 

(1) Prezenta lege stabilește criterii de 

emitere și utilizare a dovezilor medicale 

privind neinfectarea sau imunitatea la 

virusul SARS-CoV-2, în vederea stabilirii 

unui cadru organizatoric unitar și eficient 

în unitățile medicale publice sau private 

din România, cu scopul minimizării riscului 

de transmitere a virusului SARS-CoV-2. 

 
 

AMENDAMENT 4 - Antonio Andrușceac 
AUR 

 
Art. 2 se modifică după cum urmează: 
Se modifică alin. (2), se completează alin. 

(4) și (5) și se introduce un nou alineat, al. 
(6), care vor avea următorul conținut: 

 
(2) Raporturile de serviciu, respectiv 
contractele în baza cărora își desfășoară 

activitatea personalul din unitățile publice 
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crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

și private, care nu prezintă certificat digital 
al UE privind COVID-19 în vederea 

atestării îndeplinirii uneia din condițiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1), vor fi 
modificate în sensul trecerii în regim 

part-time, de muncă la domiciliu sau 
telemuncă. 

(4) În situația în care personalul din 
unitățile publice nu poate fi modificat în în 
condițiile alin. (2), raportul de serviciu, 

respectiv contractul în baza căruia își 
desfășoară activitatea poate fi 

suspendat pentru o perioadă de 30 de 
zile. 
 

(5) În situația în care personalul din 
unitățile private cumulează 30 de zile de 

suspendare, angajatorul poate dispune fie 
prelungirea suspendării, fie va reanaliza 

dacă personalul respectiv poate trece 
în sistem de lucru part-time, în regim 
de muncă la domiciliu sau telemuncă, 

caz în care contractul de muncă va fi 
modificat. 

(4) În situația în care personalul din 
unitățile publice sau private cumulează 
30 de zile de suspendare, iar contractul de 

muncă nu poate fi modificat în sensul 
reglementat la alin. (2) și (5), angajatorul 

poate dispune fie prelungirea suspendării, 
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Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

fie încetarea contractului în baza căruia își 
desfășoară activitatea. 

 
 
 

11.    
AMENDAMENT PNL 

 
 

(2) Birourile permanente  ale Camerei 
Deputaților și Senatului stabilesc 

modul de exercitare a atribuţiilor 
specifice de către membrii Camerei 
Deputaților și ai Senatului, pe durata 

interzicerii accesului acestora în 
condițiile alin. (1). 

 
 
 

 
 

 

12.   
(2) Raporturile de serviciu, respectiv 

contractele în baza cărora îşi desfăşoară 
activitatea personalul din unităţile publice 
şi private, care nu prezintă certificat digital 

al UE privind COVID-19 în vederea 
atestării îndeplinirii uneia din condiţiile 

prevăzute la art. 1 alin. (1), se suspendă 
de drept, pe o perioadă de 30 de zile. 
 

AMENDAMENT PNL 
 

(3) La accesul în entitățile publice şi 
private prevăzute la art.1, toate categoriile 
de persoane prevăzute de prezenta lege 

au obligația prezentării certificatului digital 
conducerii entităţii publice sau private ori 

persoanei desemnate în scest sens.  
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crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

 
AMENDAMENT 2 - George Simion AUR 

 
 
 

Art.2 alineatele (2), (3), (4) și (5) se 
elimină 

 
La art. 2 se introduce alin. 2, cu 
următorul conținut: 

 
„Se interzice conducerii unităților publice și 

private permiterea accesului la locul de 
muncă numai a personalului care 
îndeplinește condiția prevăzută la art. 1 

alin. 1 lit. a).” 
 

Autor: George Simion AUR 
 

 
 
 

 
AMENDAMENT 3 - Titus Muncaciu AUR 

 
(2) Criteriile și dovezile medicale 
menționate la art. 2 alin. (1) din prezenta 

lege: 
a) au drept scop facilitarea exercitării 

drepturilor la muncă a personalului din în 
unitățile medicale publice sau private din 
România în vederea asigurării cetățenilor 
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crt. 
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propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

români a dreptului la la sănătate, 
securitate și viață; 

b) privesc identificarea personalului care-
și desfășoară activitatea în unitățile 
medicale publice sau private din România, 

care prezintă imunitate naturală sau 
artificială la virusul SARS-CoV-2, pe un 

termen lung, mediu sau scurt, și a 
personalului care, deși nu are imunitate la 
virusul SARS-CoV-2, nu este purtător a 

virusului SARS-CoV-2 pentru o anumită 
perioadă, corespunzătoare perioadei de 

valabilitate a dovezilor acceptate;  
c) nu aduc nicio restrângere sau 
condiționare a drepturilor și libertăților 

personalului din unitățile medicale publice 
sau private din România; 

d) nu facilitează sau încurajează în niciun 
fel restrângerea sau condiționarea 

drepturilor și libertăților personalului din 
unitățile medicale publice sau private din 
România. 

 
 

13.   
(3) Suspendarea dispusă în condiţiile 

alin.(2) încetează la data la care personalul 
prezintă certificat digital al UE privind 
COVID-19 în vederea atestării îndeplinirii 

uneia din condiţiile prevăzute la art. 1 alin. 
(1). 

 

AMENDAMENT PNL, PSD 
 

Art.3. – (1) Prin derogare de la prevederile 
art. 50 din Legea nr. 53/2003 privind 
Codul muncii,  republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, și de la prevederile 
art. 513 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  raportul de 
serviciu/contractul individual de muncă în 

baza căruia își desfășoară activitatea 
personalul din cadrul entităţilor publice 
și private prevăzute la alin.(1) şi (2), care 

nu prezintă certificatul digital emis în 
condiţiile legii, se suspendă de drept, 

fără plata drepturilor salariale, pe o 
perioadă de 30 de zile.  
 

 
AMENDAMENT PNL, PSD 

 
 
(2) Suspendarea raportului de 

serviciu/contractului individual de muncă 
se constată prin dispoziția scrisă a 

angajatorului, emisă în condițiile legii.  
 

 
 
 

 
 

AMENDAMENT PNL, PSD 
 
 

(3) La împlinirea celor 30 de zile de 
suspendare, angajatorul dispune 

prelungirea acesteia pentru o nouă 
perioadă de maximum 30 de zile. 
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propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

 
 

14.   
(4) În situaţia în care personalul din 

unităţile publice cumulează 30 de zile de 
suspendare în condiţiile alin. (2), raportul 
de serviciu, respectiv contractul în baza 

căruia îşi desfaşoara activitatea încetează 
de drept. 

 

AMENDAMENT PNL, PSD 
 

 
(4) Suspendarea dispusă în condiţiile 
alin.(1) şi (3) încetează la data la care 

persoana prezintă certificatul digital emis 
în condiţiile legii. 

 
AMENDAMENT PNL, PSD 

 
(5) Decizia de suspendare a raporturilor de 
serviciu/de muncă dispusă în conformitate 

cu prezenta lege poate fi contestată la 
instanța competentă conform legii, după 

caz. În condițiile în care instanța 
competentă este instanța de contencios 
administrativ, prevederile art. 17 din 

Legea nr. 136/2020 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul sănătății publice 

în situații de risc epidemiologic și biologic, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se aplică în mod corespunzător. 

 

15.   AMENDAMENT  PSD 
 

(6) Suspendarea de drept nu operează 
sau, după caz, încetează, în situaţia 

persoanei vaccinate cu cel puțin o doză de 
vaccin anti-COVID-19. În acest caz, 
persoana vaccinată cu cel puțin o doză de 

vaccin beneficiază de testarea gratuită la 
locul de muncă exclusiv până la încheierea 
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Text 
propunere legislativă  
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la termen a schemei complete de 
vaccinare, având obligația încheierii 

schemei complete în termenul stabilit de 
normele medicale. Dovada efectuării 
primei doze de vaccin se face cu 

adeverința de vaccinare. 
 

 
 

16.   
(5) În situaţia în care personalul din 

unităţile private cumulează 30 de zile de 
suspendare, angajatorul poate dispune fie 
prelungirea suspendării, fie încetarea 

contractului în baza căruia îsi desfasoară 
activitatea. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Se elimină. 

 

 
Preluat în reformularea anterioară. 

 
 
 

17.   
 

Art. 3. - (1) Nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (1) reprezintă 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată 
conducătorului unităţii respective. 

 

AMENDAMENT PNL 
 

Art.4. - (1) Nerespectarea obligațiilor 
prevăzute de art. 2 alin. (1) şi art.3 alin.(1) 

şi (3) în sarcina persoanelor juridice 
(angajatorului)  reprezintă contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 10.000 

lei la 100.000 lei, aplicată entităţilor 

 
Art.2 alin.(1) – verificarea documentelor 

 
Art.3 alin.(1) şi (3) – 

dispunerea/prelungirea suspendării 
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Amendamente Motivare 

publice și private prevăzute la art. 1 alin. 
(1) şi (2). 

 
 
AMENDAMENT 2 - George Simion AUR 

 
 

Art.3-(1) Nerespectarea obligațiilor 

prevăzute la art. 2 alin. (1) sau (2) 

reprezintă contravenție și se sancționează 

cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, 

aplicată conducătorului unității respective. 

 

 
 
AMENDAMENT 3 - Titus Muncaciu AUR 

 
Art.3-(1) Dovada medicală privind 

neinfectarea sau imunitatea la virusul 

SARS-CoV-2 este de următoarele tipuri: 

a) un test de anticorpi cu rezultat peste un 

prag minim de protecție; 

b) un test de imunitate celulară cu răspuns 

imun semnificativ; 

c) un certificat care confirmă faptul că 

titularul a efectuat un test NAAT sau un 

test antigenic rapid, cu rezultat negativ, 

efectuat de cadre medicale sau de 

personal de testare calificat, care indică 
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crt. 

Text 
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Amendamente Motivare 

tipul testului, data efectuării și rezultatul 

acestuia (certificat de testare); 

d) un certific  care confirmă, pe baza 

rezultatului pozitiv al unui test NAAT 

efectuat de cadre medicale sau de 

personal de testare calificat, faptul că 

titularul s-a vindecat după ce a fost 

infectat cu SARS-CoV-2 (certificat de 

vindecare). 

 
 

 
AMENDAMENT 4 - Antonio Andrușceac 
AUR 

 
 

Art. 3 (1) Nerespectarea obligațiilor 
prevăzute la art. 2 alin. (1) reprezintă 

contravenție și se sancționează cu amendă 
de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată 
conducătorului unității respective. 

 

18.   AMENDAMENT PNL  

 
(2) Nerespectarea obligațiilor 

prevăzute de art. 2 alin. (1) şi art.3 
alin.(1) şi (3) reprezintă contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 

10.000 lei la 100.000 lei, aplicată 
conducerii entităţilor publice şi 

 

Observaţie tehnică: 
Prevederile alin.(2) includ dispoziţiile 

alin.(1), întrucât ambele obligaţii sunt 
în sarcina conducerii entităţii publice 
şi private, nu a persoanei juridice, 

singura diferenţă fiind precizarea, la 
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private prevăzute la art.1 sau 
persoanei desemnate de către 

angajator pentru îndeplinirea 
respectivei obligații. 
 

 
 

 

alin.(2), a persoanei care poate fi 
sancţionată. 

De regulă, conducerea desemnează o altă 
persoană care să aplice obligaţiile stabilite 
de lege. Aceasta poate fi o persoană din 

structurile organizate în cadrul său, ori o 
terţă persoană – societată de pază/acces 

sau societate de resurse umane.  
 

19.   AMENDAMENT PNL  
 

(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la 
art.2 alin.(3) reprezintă contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 

50.000 lei. 
 

 

 
Art.2 alin.(3) – obligația personalului de a 

prezenta certificatul  

20.   

 
(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea 
sancţiunii în condiţiile alin. (1) se 

realizează de personalul împuternicit din 
cadrul direcţiei de sănătate publică 

judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti şi din cadrul Inspecţiei Sanitare 
de Stat.  

 
 

AMENDAMENT 1  -  PNL  

 
(4) Constatarea contravenției și aplicarea 
sancțiunii se realizează de personalul 

împuternicit din cadrul direcției de 
sănătate publică județene, respectiv a 

municipiului București, din cadrul 
Inspecției Sanitare de Stat, a Inspecției 
Muncii, precum și de ofițerii și de 

subofițerii din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 

 
 
 

AMENDAMENT 2 - Titus Muncaciu AUR  
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Text 
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Amendamente Motivare 

 
 

(2) Dovezile medicale privind neinfectarea 

sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2 sunt 

valabile după cum urmează: 

a) testele de imunitate celulară cu răspuns 

imun semnificativ vor avea o valabilitate 

de minimum 1 an, durată exactă fiind 

stabilită de către Ministerul Sănătății; , 

b) testele de anticorpi cu rezultat peste un 

prag minim de protecție vor avea o 

valabilitate de minimum 3 luni, durată 

exactă fiind stabilită prin Ordin de către 

Ministerul Sănătății;  

c) certificatele de testare, 72 de ore, atât 

pentru testul antigen rapid, cât și pentru 

testul de amplificare a acidului nucleic;  

d) certificatele de vindecare, 180 de zile de 

la data primului rezultat pozitiv la testul 
pentru SARS-CoV-2, înregistrat în 

platforma informatică „Corona-forms“; 
 
 

 

21.   AMENDAMENT PNL 

 
(5) Dispozițiile prezentei legi se 

completează cu prevederile Ordonanței 
nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, aprobată cu modificări şi 
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completări prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

22.   
Art. 4. - Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 10 de zile de la data publicării 

ei în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 

 

AMENDAMENT PNL 
 
Art. 5. - Prezenta lege intră în vigoare la 

10 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, cu excepţia 

art.6. 
 

AMENDAMENT 2 - Antonio Andrușceac 
AUR 
 

Art. 4 se modifică după cum urmează: 
 

Art. 4 Prezenta lege intră în vigoare în 
termen de 30 de zile de la data publicării 
ei în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 

 
 

 
 

 
 
 

 

23.   
 

AMENDAMENT PNL 
 

Art.6. – (1) În termen de 10 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, Guvernul  

Pentru claritatea normei. 
Departamentul Legislativ. 
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aprobă  prin hotărâre normele 
metodologice de aplicare a acesteia. 

 
(2) În termen de 10 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, ministrul sănătății 
emite ordinul prevăzut la art.1 alin.(6). 

 
 
 

24.  Nu există AMENDAMENT 1 - Titus Muncaciu AUR 

 

 

Art. 4-.(1) Unitățile medicale publice și 

private din România, cu atribuții în 

îndeplinirea prevederilor prezentei legi, 

utilizează „Sistemul informatic integrat de 

eliberare și verificare a dovezilor medicale 

privind neinfectarea sau imunitatea la 

virusul SARS-CoV-2“, denumit în 

continuare SII-NIS. 

 

(2) SII-NIS se află în administrarea 

operațională a Ministerului Sănătății, în 

calitate de autoritate responsabilă cu 

eliberarea dovezilor medicale, și este 

dezvoltat și implementat, din punct de 

vedere tehnic, de către Serviciul de 

Telecomunicații Speciale; 
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(3) SII-NIS este compus din următoarele 

elemente: 

a) un portal web, https://nis.gov.ro, ca 

unic punct de eliberare a dovezilor 

medicale digitale privind neinfectarea sau 

imunitatea la virusul SARS-CoV-2 

b) aplicația mobilă «Check NIS» pentru 

verificarea autenticității, valabilității și 

integrității dovezilor medicale digitale 

privind neinfectarea sau imunitatea la 

virusul SARS-CoV-2, prin scanarea codului 

QR de pe dovada medicală.  

 

(4) Dovezile medicale digitale privind 

neinfectarea sau imunitatea la virusul 

SARS-CoV-2 sunt eliberate de Ministerul 

Sănătății, prin intermediul SII-NIS și 

conțin datele prevăzute în anexa la 

respectivul regulament. 

 

(5) Dovezile medicale privind neinfectarea 

sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2 sunt 

emise pe baza testelor efectuate în 

unitățile care raportează în platforma 

informatică „Corona-forms”. 

 

(6) Pentru validarea identității titularului 

unei dovezi medicale privind neinfectarea 

sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2, prin 
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SII-NIS, în funcție de tipul de dovadă 

medicală solicitată, sunt utilizate 

următoarele seturi de date: 

a) pentru dovezile medicale de testare se 

va solicita completarea următoarelor seturi 

de date:  

(i) pentru persoanele care s-au identificat 

la testare prin codul numeric personal: 

nume, prenume, codul numeric personal, 

seria și numărul actului de identitate, luna 

efectuării testului și rezultatul testului care 

certifică faptul că titularul are imunitate 

celulară, imunitate dată nivelul de 

anticorpi sau că nu este infectat cu SARS-

CoV-2, județul în care s-a efectuat 

testarea; 

(ii) pentru persoanele care s-au identificat 

la testare cu act de identitate, emis de alt 

stat decât România, sau pașaport: nume, 

prenume, numărul pașaportului / actul de 

identitate, cetățenie, luna efectuării 

testului și rezultatul testului care certifică 

faptul că titularul are imunitate celulară, 

imunitate dată nivelul de anticorpi sau că 

nu este infectat cu SARS-CoV-2, județul în 

care s-a efectuat testarea; 

(ii) pentru persoanele care s-au identificat 

la testare cu act de identitate, emis de alt 

stat decât România, sau pașaport: nume, 
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prenume, numărul pașaportului / actul de 

identitate, cetățenie;  

b) pentru certificatele de vindecare se va 

solicita completarea următoarelor seturi 

de date: 

(i) pentru persoanele care s-au identificat 

la testare prin codul numeric personal: 

nume, prenume, codul numeric personal, 

seria și numărul actului de identitate, luna 

efectuării primului test pentru SARSCoV-2 

al cărui rezultat este pozitiv la testul 

pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a 

efectuat testarea; 

(ii) pentru persoanele care s-au identificat 

la testare cu act de identitate emis de alt 

stat decât România sau pașaport: nume, 

prenume, numărul actului de 

identitate/pașaportului, cetățenie, luna 

efectuării primului test pentru SARS-CoV-

2 al cărui rezultat este pozitiv la testul 

pentru SARS-CoV-2, județul în care s-a 

efectuat testarea; 

 

(7) Datele prevăzute la alin. (6) sunt 

validate prin intermediul SII-NIS, în 
platformele informatice și bazele de date 

deținute de către instituțiile și autoritățile 
publice centrale din România competente 

să pună în aplicare măsurile prezentei legi, 
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cu respectarea legislației naționale și 
europene privind protecția datelor cu 

caracter personal. 
 

(8) Pentru înregistrarea, eliberarea și 

verificarea dovezilor medicale privind 

neinfectarea sau imunitatea la virusul 

SARS-CoV-2 unitățile medicale publice și 

private din România cu atribuții în 

îndeplinirea prevederilor prezentei legi pot 

utiliza și o gestiune manuală a acestor 

dovezi medicale. 

 

(9) Cerințele pe care unitățile medicale 

publice sau private autorizate să efectueze 
teste medicale în vederea emiterii 
dovezilor medicale privind neinfectarea 

sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2 vor 
fi stabilite de către Ministerul Sănătății 

conform unor criterii și a unei metodologii 
specifice. 
 

Art.5-(1) Efectuarea, accesul și emiterea 
dovezilor medicale privind neinfectarea 

sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2 
pentru personalul din unitățile medicale 
publice sau private din România va fi 

realizată în timp util și gratuit. 
(2) Eliberarea emiterea dovezilor medicale 

digitale privind neinfectarea sau 
imunitatea la virusul SARS-CoV-2 se 
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realizează prin portalul https://nis.gov.ro, 
în format electronic, pe baza datelor 

necesare din actul de identitate sau, după 
caz, din pașaport sau din documentul 
eliberat în condițiile legii pentru străini.  

 
(3) Pentru a se asigura interoperabilitatea 

și accesul egal la dovezile medicale privind 
neinfectarea sau imunitatea la virusul 
SARS-CoV-2 a personalului din unitățile 

medicale publice sau private din România, 
inclusiv pentru situațiile în care accesul la 

tehnologiile digitale este limitat, acestea 
vor putea fi eliberate la cererea titularului 
în format digital sau pe suport de hârtie 

sau în ambele formate. 
 

(4) Autenticitatea, valabilitatea și 
integritatea dovezilor medicale digitale 

privind neinfectarea sau imunitatea la 
virusul SARS-CoV-2 poate fi asigurată prin 
utilizarea semnăturii olografe împreună cu 

parafa sau0 ștampila profesională sau prin 
utilizarea unor sigilii electronice. 

 
Art.6-(1) Ministerul Sănătății are 
următoarele responsabilități: 

a) publică pe site-ul Ministerului Sănătății 
toate informațiile necesare cu privire la 

eliberarea, verificarea și acceptarea 
dovezilor medicale privind neinfectarea 
sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2 în 

conformitate cu prevederile prezentei legi; 
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b) asigură, prin direcțiile de sănătate 
publică județene, respectiv a municipiului 

București asistență în vederea eliberării 
dovezilor medicale privind neinfectarea 
sau imunitatea la virusul SARS-CoV-2, în 

format electronic sau letric, la solicitarea 
persoanelor interesate; 

c) asigură, prin direcțiile de sănătate 
publică județene, respectiv a municipiului 
București, rectificarea datelor din 

platforma informatică „Corona-forms“, în 
cazul în care există neconcordanțe, în 

termen de maximum 4 zile lucrătoare de la 
comunicare; 
d) asigură măsurile necesare în vederea 

exercitării drepturilor persoanelor vizate în 
concordanță cu prevederile Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor); 
 
 

 
AMENDAMENT 2 - Alin Coleșa AUR 

 
 
După Art. 2 se introduce un nou articol 

cu următorul cuprins: 



 

38/38 

 

Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă  

Amendamente Motivare 

Articolul 7. -În vederea desfășurării 
activității în cadrul unei unități medicale 

publice sau private dintr-un județ din 
România, pe perioada stării de alertă, 
atunci când rata incidenței cumulative a 

COVID-19 la 1000 locuitori pe teritoriul 
județul respectiv depășește valoarea 10, 

conducerea unității respective poate cere 
personalului să prezinte o dovadă 
medicală, așa cum este ea definită ea în 

prezenta lege. 
 

 

 


