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Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii 

legislative privind interzicerea discriminării pe motiv de vaccinare,  

trimisă Comisiei pentru sănătate şi familie, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități și Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

problemele minorităților naționale, spre dezbatere, în fond, în procedură 

obișnuită, cu adresa nr.Plx.546/2021 din 2 noiembrie 2021.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă 

face parte din categoria legilor organice. 

 

 
 

 
 

 
 

 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru sănătate şi familie    

Bucureşti, 14 iunie 2022 
Nr.4c-10/482 

 
 

 
RAPORT  PRELIMINAR 

 

asupra  propunerii legislative privind interzicerea discriminării 
pe motiv de vaccinare 

 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale, au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în 
procedură obișnuită, cu propunerea legislativă privind interzicerea 

discriminării pe motiv de vaccinare, trimisă cu adresa nr.Plx.546/2021 
din 2 noiembrie 2021. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

interzicerea și sancționarea oricăror manifestări sau măsuri de 

excludere, segregare, restricție, limitare, deosebire, preferință sau 
tratament diferențiat, exercitate asupra unei persoane sau a unor 

categorii de persoane, în orice domeniu al vieții publice, în baza 
criteriului administrării sau nu a oricărui vaccin, manifestări sau măsuri 

care reprezintă discriminare pe motiv de vaccinare. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar,  Comisia a avut în 
vedere: 

  - avizul negativ al Consiliului Economic și Social 
(nr.4715/16.06.2021); 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ 
(nr.514/30.06.2021); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse 
pentru femei și bărbați (nr.4c-20/458/9.11.2021); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății 

(nr.IM5112/2.08.2021); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.10275/3.11.2021). 
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În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, membrii celor trei comisii au examinat proiectul de lege în 
ședințe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 iunie 2022. La 

lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform listei de prezență. 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a respins  
propunerea legislativă  în şedinţa din 27 octombrie 2021.  

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  
face parte din categoria legilor organice.  

 

În urma finalizării dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii 
Comisiei pentru sănătate şi familie, au hotărât,  cu majoritate de 

voturi, respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: 
        - referitor la obiectul de reglementare al inițiativei legislative, la 

nivel național, cadrul normativ în domeniul prevenirii și sancționării 
tuturor formelor de discriminare este reprezentat de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea 
tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
        - întrucât soluțiile legislative propuse prin inițiativa legislativă au 

ca obiect interzicerea și sancționarea discriminării bazate pe criteriul 
vaccinării persoanelor, rezultă că aceasta cuprinde dispoziții 

speciale în raport cu prevederile reglementării în materie, respectiv 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.137/2000; 

         - promovarea soluțiilor legislative preconizate, este de natură să 

creeze un cadru normativ confuz, contrar normelor de tehnică 
legislativă, cu încălcarea dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituția 

României, republicată, referitoare la îndeplinirea cerințelor de calitate a 
legii. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Dr.Nelu TĂTARU 

 

 

                                                                        Întocmit, 
Consilier parlamentar,Livia Spînu  


