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În zilele de 8 și 9 iunie 2021, Comisia pentru sănătate și familie  și- a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

 

 1. Raportul de activitate pe anul 2019 al Agenției Naționale Anti-

Doping – sesizare în comun cu Comisia pentru tineret și sport din Camera 

Deputaților, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru învățământ din 

Senat. 

Membrii comisiei au luat act de conţinutul Raportului de activitate al 

Agenţiei Naţionale Anti-Doping pe anul 2019 şi au apreciat în mod deosebit 

activitatea desfăşurată, precum şi profesionalismul de care a dat dovadă 

personalul Agenţiei în combaterea fenomenului de dopaj în sport.  

În consecinţă, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului 

raportul comun asupra activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping din anul 

2019. 

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

şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PLx 131/2019)– sesizare în comun cu Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

 În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de 

respingere înaintat de Comisia pentru muncă și protecție socială. 

Supusă votului, soluția de respingere a fost aprobată de membrii 

comisiei cu majoritate de voturi. 

Motivele respingerii se regăsesc în raportul comun întocmit de cele 

două comisii. 

3. Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind protecţia 

persoanelor cu boală celiacă din România (Plx 155/2019). 
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi respingerea propunerii legislative. Motivele respingerii 

se regăsesc în raportul comisiei. 

4.  Dezbateri, în fond, asupra propunerii legislative privind aprobarea 

obiectivului de investiţii "Spitale pentru România" (Plx 260/2019) – sesizare 

în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

           În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative și transmiterea acestei 

soluții Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, urmând ca raportul comun să 

fie întocmit după finalizarea dezbaterilor și în cadrul acestei comisii. 

 5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru acordarea 

stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru 

vârstnici (PLx 533/2020) – aviz către Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi întocmirea unui aviz negativ care va fi înaintat Comisiei 

pentru muncă și protecție socială. 

 6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

contului general de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie 

a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a 

contului general anual al datoriei publice aferente anului 2019 (PLx 

220/2021) – aviz comun cu Comisia pentru sănătate a Senatului. 

Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților și Comisia 

pentru sănătate a Senatului au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi întocmirea unui aviz favorabil.  

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020 (PLx 223/2021) - aviz comun cu Comisia 

pentru sănătate a Senatului. 

Comisia pentru sănătate și familie a Camerei Deputaților și Comisia 

pentru sănătate a Senatului au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi întocmirea unui aviz favorabil. 

 8. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor referitoare 

la Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025 

(COM(2021)171). 

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 unanimitate de voturi, 

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

europene. 
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În ziua de joi, 10 iunie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

La lucrările ale comisiei din ziua de 8 iunie 2021 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru-preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari, Barbu Costel, 

Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia 

Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, Remus-

Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-Claudiu 

Neaga,Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, Emanuel-

Dumitru Ungureanu, Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. Domnul 

Ludovic Orban a fost înlocuit de domnul deputat Glad Varga. 

La lucrările comisiei din zilele  de 9 și 10 iunie 2021 au fost prezenți 

următorii deputați: Nelu Tătaru- preşedinte, Corneliu-Florin Buicu, 

Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener– vicepreședinți, Patriciu-Andrei 

Achimaș-Cadariu, Liviu-Ioan Balint și Diana Stoica -secretari,  Barbu 

Costel, Radu Tudor Ciornei, Cristina-Elena Dinu, Silviu Feodor, Grațiela-

Leocadia Gavrilescu, Georgeta-Carmen Holban, Jaro-Norbert Marșalic, 

Remus-Gabriel Mihalcea,  Sorin-Titus Muncaciu, Rodica Nassar, Florian-

Claudiu Neaga, Tudor Rareș Pop, Alexandru Rafila, Ioan Sabin Sărmaș, 

Emanuel-Dumitru Ungureanu ,Cristina Vecerdi și Zoltan Zakarias - membri. 

A fost absent domnul Ludovic Orban.  

 

 

 

                                              PREŞEDINTE, 

                                           Dr. Nelu TĂTARU 


