
 

Subiect: amendarea propunerii legislative nr. L454/2021 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din 

cadrul unor unități publice și private 

 

Doamnă / domnule deputat, 

Cu deosebit respect vă solicităm să analizați și să preluați, în vederea susținerii, următoarele 

amendamente la propunerea legislativă precizată. 

Dorim să menționăm că prezentul document nu poate fi înțeles ca o susținere pe care 

subscrisele ar acorda-o, ca organizații ale societății civile, acestei propuneri legislative, a cărei 

respingere am susținut-o și o susținem în continuare.  

 

Cu deosebită considerație, 

 

Asociaţia Pentru Libertatea Românilor, cu sediul în Letea Veche, str. Florilor nr. 21, jud. 

Bacău, www.asociatialibertatearomanilor.ro, tel. 0744.590.721, email 

asociatialibertatearomanilor@gmail.com 

Reprezentată prin președinte, prof Nicolae Livadă 

Asociația PRO VITA București, cu sediul în București, str. Zmeica, nr. 12, sector 4, 

www.asociatiaprovita.ro, tel. 0722 190 685, email contact@asociatiaprovita.ro 

Reprezentată prin președinte, Bogdan Ioan Stanciu 

 

 

 

  



Amendamente la propunerea legislativă nr. L454/2021 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de 

alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private 
 

Nr. Textul propunerii legislative Amendamente propuse Expunere de motive 

 

1 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). 

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 următoarele excepții: 

lit. a) personalul care face dovada că a dobândit 

imunitate împotriva SARS-CoV-2 pe baza testelor 

de anticorpi din sânge sau a testelor 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) eliberate de 

state terțe sau care provine din state ale căror 

autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii 

Europene privind COVID-19 sau documente 

compatibile cu aceste certificate sau personal care, 

din motive justificate, face dovada situațiilor 

- Potrivit paragrafului 59 din expunerea de 

motive și art. 2 alineatul 2 din REGULAMENTUL 

(UE) 2021/953 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ȘI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2021 privind 

cadrul pentru eliberarea, verificarea și 

acceptarea certificatelor interoperabile de 

vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 

(certificatul digital al UE privind COVID) pentru 

a facilita libera circulație pe durata pandemiei 

de COVID-19, în mod necesar vor fi modificate 

mențiunile din certificatul de vindecare pe baza 

„unui test de anticorpi, inclusiv teste serologice 

pentru depistarea anticorpilor de SARS-CoV-2, 

sau pe baza oricărei alte metode fiabile din 

punct de vedere științific.” 

 

- Personal medical de înaltă specializare poate 

proveni din state ale căror autorități nu emit 

certificate digitale ale Uniunii Europene privind 

COVID-19 sau documente compatibile cu 



prevăzute la alin. (1) și (2) 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. 

aceste certificate (cum ar fi de cetățenie turcă, 

moldoveană), așa încât dovada situațiilor 

prevăzute la alin. (1) și (2) din proiect se face 

potrivit ordinii de drept interne 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. 

 

- O parte din cetățenii români și membrii de 

familie ai acestora dețin documente de 

vaccinare eliberate de state terțe în situația în 

care persoanelor în cauză li s-a administrat 

schema completă de vaccinare pe teritoriul 

unui stat terț, 

 

- O persoană se poate afla în situația prevăzută 

de articolul 4 alineatul (3) din ORDONANȚA DE 

URGENȚĂ nr. 68 din 29 iunie 2021 privind 

adoptarea unor măsuri pentru punerea în 

aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 

verificarea și acceptarea certificatului digital al 

Uniunii Europene privind COVID pentru a 

facilita libera circulație pe durata pandemiei de 

COVID-19 (perioada de soluționare a 

solicitărilor în cazul imposibilității eliberării 



certificatelor și a neconcordanțelor identificate 

în informațiile cuprinse în certificat de către 

posesorul acestuia de către instituțiile și 

autoritățile publice responsabile din România 

prevăzute la art. 1 alin. (9) din ordonanță, 

precum și în alte situații justificate în care 

persoana încă nu a intrat în posesia unui 

certificat verde din motive neimputabile, însă 

poate face dovada că îndeplinește cerințele 

prevăzute de OUG nr. 68 din 29 iunie 2021. 

2  La art. 2 se introduce alin. 2 indice 1, cu următorul 

cuprins: 

„Se interzice conducerii unităților publice și private 

permiterea accesului la locul de muncă numai a 

personalului care îndeplinește condiția prevăzută la 

art. 1 al. 1 lit. a.” 

Mediul privat tinde să imite măsurile 

guvernamentale care elimină utilizarea 

certificatului verde de testare și/sau de 

vindecare, dând eficiență doar certificatului 

verde de vaccinare, neexistând nicio interdicție 

expresă în acest sens. 

 

3 Art. 3(1) Nerespectarea 

obligațiilor prevăzute la art. 2 

alin. (1) reprezintă contravenție 

și se sancționează cu amendă de 

la 50.000 lei la 100.000 lei, 

aplicată conducătorului unității 

respective. 

Art. 3(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 

2 alin. (1) și alin. (1^1) reprezintă contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 

lei, aplicată conducătorului unității respective. 

 

 


