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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 28-30 septembrie 2021 

 

 

La lucrările comisiei din ziua de 28 septembrie 2021 sunt prezenți 25 

deputați din totalul de 25 membri ai comisiei, iar în zilele de 29 și 30 

septembrie 2021 sunt prezenți 24 deputați din totalul de 25 membri ai 

comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

 

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

de zi: 

    1. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege  pentru 

completarea art.13 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă 

(PLx. 516/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială.  

   2.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi 

urmaşilor celui decedat (PLx. 300/2021).  

3.       Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti (Plx. 308/2021). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin 

destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (Plx. 318/2021). 

 5.     Audierea doamnei director executiv al Direcției de Sănătate 

Publică București, Oana Nicolescu.   
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La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbateri, în fond, asupra  proiectului de Lege  pentru completarea art.13 din 

Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă (PLx.516/2019) – 

sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Proiectul  de lege are ca obiect de reglementare completarea art.13 din 

Legea nr.319/2006, intervenţia legislativă vizând stabilirea instrumentului 

prin care să se reglementeze testarea psihologică a aptitudinilor la angajare, 

precum şi controlul psihologic periodic, ulterior angajării. 

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

proiectul de lege în ședința din data de 21 octombrie 2019. 

  În cursul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de la 

Comisia pentru muncă și protecție, prin care  se propune respingerea 

proiectului de lege. 

 Supusă votului, soluția de respingere a fost aprobată și de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele două comisii.  

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii 

nr.168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la 

acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului 

statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi 

urmaşilor celui decedat (PLx. 300/2021).  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.168/2020. Iniţiativa vizează eliminarea condiţiei ca succesorii să realizeze 

venituri lunare mai mici de 50% din câştigul salarial mediu brut, urmaşii 

beneficiind de dreptul la indemnizaţie, fără ca acesta să fie restricţionat de 

nivelul veniturilor realizate. 

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

lege în ședința din data de 28 iunie 2021.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.70/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti 

(Plx.308/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

profesionişti, în sensul stabilirii, pentru aceste categorii de personal, a 

cadrului legal necesar pentru acordarea compensaţiei lunare pentru chirie şi 

în situaţia contractării unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării 

unei locuinţe, în cuantumul şi condiţiile prevăzute pentru cadrele militare în 

activitate, acordarea dreptului la asistenţă medicală gratuită şi medicamente, 

pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti în rezervă sau scoşi din evidenţele 
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militare, pensionari militari, precum şi pentru membri de familie ai acestora, 

similar cadrelor militare aflate în rezervă şi retragere şi familiilor lor, 

precum şi accesul la facilităţile de odihnă şi tratament ale instituţiilor 

militare. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea 

creşterii ocupării forţei de muncă (Plx.318/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(1) şi 

(5) ale art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020, în sensul 

extinderii acordării indemnizatiei de 41,5% din câştigul salarial mediu brut 

şi persoanelor care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art.XV alin.(4) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, respectiv acele persoane 

care au realizat venituri înainte de instituirea stării de urgenţă, în baza unor 

contracte de drepturi de autor şi drepturi conexe. Astfel, şi aceste categorii 

de profesionişti vor putea beneficia de o formă de sprijin în condiţiile 

reluării activităţilor din domeniile de activitate respective, însă cu limitările 

prevăzute de actele normative prin care se stabilesc regulile de desfăşurare a 

acestora.  

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

lege în ședința din data de 30 iunie 2021.  

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la audierea  

doamnei director executiv al Direcției de Sănătate Publică București, Oana 

Nicolescu, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, având ca temă 

situația epidemiologică la nivelul municipiului București. 

 

 În ziua de joi, 30 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate 

și familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


