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Parlamentul  României 

Camera  Deputaţilor 
Comisia pentru Sănătate şi Familie                         Nr.4c-10 /601 / 23 decembrie 2021 

 
SINTEZA 

lucrărilor comisiei din ziua de 21 decembrie 2021 

 

           În ziua de 21 decembrie 2021, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi : 

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

obiectivului de investiţii ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iaşi” 

(PLx. 453/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

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

și bănci. 

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

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

493/2021). 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu amendamente 

admise, redate în anexa care face parte din raport. 

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

Ordonanţei Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

(PLx. 484/2021) – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și protecție 

socială.  

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege în forma Senatului și înaintarea acestuia către Comisia 

pentru muncă și protecție socială. 

 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual 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 2020 (PLx. 594/2021) a fost trimis   

Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru 

sănătate a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului .  

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat (PLx. 

596/2021) a fost trimis Comisiei pentru sănătate şi familie a Camerei 

Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate a Senatului pentru avizare, 

dezbaterea fondului fiind de competenţa Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru buget, finanţe, activitate 

bancară şi piaţă de capital a Senatului . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021 şi la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut 

subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanţelor, în calitate de 

acţionar, către CEC BANK S.A. (PLx. 598/2021) a fost trimis Comisiei 

pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru sănătate 

a Senatului pentru avizare, dezbaterea fondului fiind de competenţa 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului . 

În urma finalizării dezbaterilor , membrii comisiilor au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind căutarea 

persoanelor dispărute (PLx. 600/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

Comisia pentru sănătate și familie în ședință comună cu Comisia 

pentru sănătate a Senatului au procedat  la dezbaterea și avizarea Legii 

bugetului de stat pe anul 2022 –Secțiunea ”Sănătate” (PLx. 611/2021). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au 

hotărât, cu   majoritate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de lege cu 

amendamente respinse. 

 

La lucrările comisiei din ziua de 21 decembrie 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.  

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 


