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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind vaccinarea persoanelor în România.
(PLx. 399/2017)

În baza prevederilor art. 95‚ din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu adresa nr. PLx.399 din 30 octombrie 2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă,
tineret şi sport a primit, spre avizare, proiectul de Lege privind vaccinarea persoanelor
în România.
Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţele din 07, 15 și 28
noiembrie 2017.
Comisia, cu 12 voturi pentru şi 8 abţineri, a hotărât să emită aviz favorabil
asupra proiectului de lege menţionat cu amendamentele admise şi respinse din Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
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Anexă
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Text
Proiect de lege

Text propus de Comisie
(autor amendament)

Art.24 – (1) În cazul în care vaccinările obligatorii
nu au fost efectuate până la data prevăzută de art.
23 părintele, reprezentantul legal, persoana care se
ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil în baza
unei măsuri de protecție specială, stabilită în
condițiile legii sau, după caz, persoana prevăzută la
art. 69, are obligația prezentării, până la intrarea în
colectivitatea unuia dintre următoarele documente
eliberate de către Comisia Județeană de Vaccinare
sau a Municipiului București:
a) calendarul de recuperare pentru antigenele
vaccinale obligatorii.
b) adeverința contraindicațiilor medicale definitive
pentru anumite vaccinări.
(2) În cazul prezentării unui calendar de recuperare
a antigenelor vaccinale obligatorii, schema de
vaccinare propusă trebuie să fie completată în
termen de un an de la data admiterii în
colectivitate.
(3) În cazul neprezentării unuia dintre documentele
prevăzute la alin.(1) lit. a) sau lit.b), reprezentantul
legal al colectivității are obligația de a sesiza
Comisia Județeană de Vaccinare sau a
Municipiului București în termen de maximum 30
de zile de la data intrării în colectivitate.
(4) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică și în cazul
admiterii copiilor în colectivități conform art. 2 lit.
d).
(5) În cazul nerespectării calendarului de
recuperare pentru antigenele vaccinale obligatorii
prevăzut la alin. (1) lit. a) cu schema de vaccinare
propusă completată, în termen de 1 an de la data
admiterii în colectivitate, comisia județeană de
vaccinare sau a municipiului București are
obligația de a notifica inspectoratul școlar județean
respectiv Inspectoratul Școlar al Municipiului
București.

La articolul 24, după alineatul
(5) se introduce un nou alineat,
alin. (6), cu următorul cuprins:
”(6)
Măsurile
luate
de
inspectoratul școlar județean,
respectiv Inspectoratul Școlar
al Municipiului București
urmăresc
finalizarea
calendarului de recuperare a
antigenelor
vaccinale
obligatorii fără a afecta
dreptul copiilor și al elevilor la
învățătură și accesul acestora
la educație.”
Autor: Comisia
La articolul 6, alineatul (3) se
modifică și va avea următorul
cuprins:

4.

Art.64 – (1) Pe perioada existenței unor epidemii

2

Motivare

Respectarea
prevederilor
constituționale
și
a
principiilor
pedagogice ale
educației
și
egalității
de
șanse.

declarate potrivit prezentei legi în baza notificării
transmise de către direcția de sănătate publică în
raza teritorială a căreia funcționează instituția de
învățământ suspendă participarea la cursuri sau la
alte forme de participare colectivă a copiilor care
nu sunt vaccinați potrivit Calendarului Național de
Vaccinare.
(2) Suspendarea se va face numai în cazul în care
între epidemia declarată vizează boala pentru care
copilul este neprotejat.

”(3) Instituțiile de învățământ
vor stabili modalitățile de
recuperare a programei școlare
de către copiii/elevii a căror
prezență la cursuri a fost
suspendată, cu respectarea
prevederilor art. 24 alin. (6).”
Autor: Comisia

(3) Instituțiile de învățământ vor stabili
modalitățile de recuperare a programei
școlare de către copiii a căror prezență la
cursuri a fost suspendată.

Respectarea
prevederilor
constituționale
și
a
principiilor
pedagogice ale
educației
și
egalității
de
șanse.

II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
1.

Text
Proiect de lege
Art. 23 – La data înscrierii copiilor
într-o colectivitate, aşa cum este
definită de prezenta lege, instituţia
are obligaţia de a solicita
prezentarea unei adeverinţe, emise
de către medicul de familie care are
în evidenţa sa persoana respectivă,
care să ateste efectuarea, respectiv
neefectuarea vaccinelor obligatorii.
În cazul în care antecedentele
vaccinate
sunt
incomplete,
instituţia are obligația de a
solicita şi documentele prevăzute
la art. 24 alin. (1).

Text propus de Comisie
(autor amendament)
Art. 23 – La data
înscrierii copiilor într-o
colectivitate, aşa cum
este definită de prezenta
lege,
instituţia
are
obligaţia de a solicita
prezentarea
unei
adeverinţe, emise de
către medicul de familie
care are în evidenţa sa
persoana respectivă, care
să ateste efectuarea,
respectiv
neefectuarea
vaccinelor
obligatorii,
acest
document
neputând
împiedica
accesul la educaţie sau
în
instituţiile
de
învăţământ obligatoriu.
Autor: Doamna deputat
PSD Dumitrache Ileana
Cristina

3

Motivare

Camera
decizională
a) Motivare pentru
Camera
adoptare
Deputaţilor
Se asigură respectarea
dreptului
constituţional
la
educaţie şi eliminarea
oricărui
risc
de
discriminare a vreunui
copil pe motive legate
de vaccinarea sa.
b) Motivare pentru
respingere
Nu
se
asigură
diferenţierea
între
copiii vaccinaţi şi cei
care nu sunt vaccinaţi,
ceea ce contravine
spiritului legii.

