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La lucrările comisiei din ziua de 18 mai 2021 sunt prezenți 25 deputați 

din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 19 și 20 mai 2021 sunt 

prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

La ședința comisiei a participat domnul Vass Levente, secretar de stat 

în cadrul Ministerului Sănătății. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

    1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi 

finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 23/2020). – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

  2. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către 

Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de 

protecţie pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului 

Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 (PLx 366/2020).- 

sesizare în comun cu Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului.  

 3.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind 

completarea art.5 din Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor 

prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx 

126/2021). – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială 

și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale. 
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4.      Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia 

UE privind drepturile copilului COM(2021)142.  

 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.74/2019 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea 

rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii (PLx 23/2020). – sesizare în comun cu 

Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru 

legal, unitar şi coerent astfel încât rezidenţii să poată beneficia de pregatirea 

în rezidenţiat şi în cadrul unităţilor medico-militare care, deşi au personal 

încadrat care îndeplineşte condiţiile pentru a fi desemnaţi coordonatori, nu 

pot efectua pregătirea în rezidenţiat, deoarece sunt încadraţi în instituţiile de 

învăţământ superior particulare acreditate şi nu în centre universitare. Prin 

această reglementare se elimină inechitaţile existente în prezent, determinate 

de imposibilitatea unităţilor medico-militare, instituţii care erau în 

imposiblitatea de a efectua pregătirea în rezidenţiat, deşi cadrul legal existent 

în vigoare, la data prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, le permitea 

exercitarea acestui drept, întrucât un număr semnificativ de cadre medicale 

încadrate în unităţile medico-militare recunoscute ca şi coordonatori de 

rezidenţiat, deşi, sunt cadre universitare în cadrul instituţiilor de învăţământ 

superior particulare acreditate. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 10 februarie 2020. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 

Comisia pentru muncă și protecție socială, iar membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, însușirea soluției propuse, respectiv adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente. Acestea se regăsesc în raportul comun 

întocmit de cele două  comisii. 

 

    La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.78/2020 privind acordarea de către Ministerul 

Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 

Bucureşti, autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie 

pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ 

teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, 

din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020 (PLx 366/2020).- sesizare în comun cu Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului.   

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare punerea la dispoziţia 

autorităţilor administraţiei publice locale a necesarului de măşti de protecţie 

pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor 
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administrativ-teritoriale, precum şi suplimentarea bugetului Ministerului 

Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu suma de 230.000 mii lei pentru 

achiziţia de măşti de protecţie. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 10 iunie 2020.  

În urma opiniilor exprimate a fost prezentată solicitarea de amânare a 

iniţiativei legislative pentru o şedinţă ulterioară. Supusă votului, propunerea 

de amânare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind completarea art.5 din 

Legea nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Plx 126/2021). – sesizare în 

comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 

din Legea nr.8/2016, în sensul introducerii unei prevederi referitoare la 

exercitarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului de monitorizare de către 

vicepreşedintele acestui Consiliu, până la numirea unui nou preşedinte, în 

situaţia în care preşedintele Consiliului de monitorizare a fost revocat sau 

eliberat din funcţie. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate rapoartele preliminare ale 

Comisiei  pentru muncă și Comisiei pentru drepturile omului , iar membrii 

Comisiei noastre au hotărât, cu majoritate de voturi, însuşirea soluţiei 

propuse, respectiv  adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate 

în anexa care face parte integrantă din raportul comun. 

 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbateri 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – ”Strategia 

UE privind drepturile copilului” (COM(2021)142). 

Referitor la conținutul Comunicării, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au subliniat și dezbătut aspectele deosebit de importante ale 

Planului de acțiune privind ”Strategia UE privind drepturile copilului”. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

întocmirea  proiectului de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene. 

 În ziua de joi, 20 mai 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


