
 

Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /586 /20 decembrie 2021 

 
PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 14-16 decembrie 2021 

 

          La lucrările comisiei din perioada 14-16 decembrie 2021, sunt 

prezenți 24 deputați din totalul de 24 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 modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

  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 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx. 

258/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului.   

 4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind exercitarea 

profesiei de asistent în educaţie timpurie, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (Plx. 432/2021). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la 

nivelul administraţiei publice (PLx. 562/2021). 

6. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind un 

cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale 

necesare în situaţii de criză în cazul unei urgenţe de sănătate publică la 

nivelul Uniunii COM (2021) 577. 

ionut.ceusan
conform cu originalul



 2 

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx. 

464/2016) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, în scopul corelărilor dispoziţiilor legale apărute în aplicarea 

prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, necesitatea adoptării 

unor modificări şi completări ale Titlului XIII - Exercitarea profesiei de 

medic dentist şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti 

din România, precum şi armonizarea prevederilor Legii 95/2006 privind 

reforma in domeniul sănătăţii cu o serie de acte normative apărute ulterior, 

care vizează actualizarea unor noţiuni, reglementarea restricţionării 

distribuţiei de medicamente în afara teritoriului României.  

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

lege în ședința din data de 11 octombrie 2016. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

proiectului de lege și înaintarea acestuia către Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci. 

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 

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 finalizarii dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma Senatului și înaintarea acestuia către Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. 

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

dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Plx. 

258/2019) – sesizare în comun cu Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului.   

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.199 alin.(1) din Legea nr.95/2006, în sensul asigurării cadrului legal 

pentru angrenarea constantă a bugetelor locale, mai precis a bugetelor 

primăriilor municipiilor din România, în finanţarea şi susţinerea spitalelor de 

interes judeţean, cu excepţia acelora care au preluat în administrare ca şi 

ordonator de credite un spital. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din data de 29 mai 2019. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de respingere. Motivele 

respingerii se regăsesc în raport. 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative privind exercitarea profesiei de 

asistent în educaţie timpurie, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative (Plx. 432/2021). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 

profesiei de asistent în educaţie timpurie în România pentru asigurarea 

serviciilor specializate de educaţie a copilului antepreşcolar şi preşcolar, 

precum şi modificarea unor acte normative, respectiv a Legii nr.1/2011 şi a 

Legii nr.227/2015. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul 

administraţiei publice (PLx. 562/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri 

la nivelul administraţiei publice, urmărindu-se: -a) instituirea unei derogări 

de la dispoziţiile art.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, astfel 

încât, pentru posturile şi funcţiile vacante şi temporar vacante, altele decât 

cele prevăzute la art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, să poată fi organizate şi 

desfăşurate concursuri în condiţiile legii, până la data de 31 decembrie 2021, 

cu încadrarea în sumele aprobate în bugetul pentru anul 2021; -b) 

modificarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind 

stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al 

Guvernului, astfel încât numărul maxim de posturi al fiecărei instituţii 

publice şi structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului să fie stabilit 

prin hotărâri ale Guvernului; c) abrogarea art.V din Ordonanţa Guvernului 

nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2019 privind 
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reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi a 

art.II din Ordonanţa Guvernului nr.19/2021 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii. 

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

de lege în ședința din data de 8 noiembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la dezbateri 

asupra propunerii de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind un cadru 

de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în 

situaţii de criză în cazul unei urgenţe de sănătate publică la nivelul Uniunii 

COM (2021) 577. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru sănătate și familie este favorabilă promovării documentului 

supus dezbaterilor. Membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

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

europene. 

 În zilele de 15 și 16 decembrie 2021, membrii Comisiei pentru 

sănătate și familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor 

legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


