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          La lucrările comisiei din perioada 29-31 martie 2022, sunt prezenți 26 

deputați din totalul de 26 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 aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România – sesizare în comun cu Comisia 

pentru apărare și ordine publică, Comisia pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități (PLx. 51/2022). 

 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele 

măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de 

vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii – sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 

231/2021). 

 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor 

termene prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii  – sesizare în comun cu Comisia pentru buget (PLx.58/2022). 
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4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.30 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 

112/2022). 

 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx. 111/2022). 

 

6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice (PLx.402/2021). 

 

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

Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor 

reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la 

măsuri fiscal-bugetare – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci (Plx.484/2019). 

 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.129/2021 privind implementarea formularului 

digital de intrare în România – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare 

și ordine publică, Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități (PLx. 51/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare implementarea 

formularului digital de intrare în România. Potrivit expunerii de motive, 

proiectul vizează identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul 

SARS-CoV-2 pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19. Cu cel 

mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au 

obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România. În vederea 

completării formularului, se utilizează Sistemul informatic integrat Formular 

digital de intrare în România, denumit în continuare SII-FDIR. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate rapoartele preliminare de 

adoptare cu amendamente admise de la Comisia pentru apărare și ordine 

publică și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită către Comisia 

juridică, de disciplină și imunități un raport preliminar de adoptare a 

proiectului de lege cu amendamente admise, redate în anexa care face parte 

integrantă din  raport. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

de urgenţă a Guvernului nr.34/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru 

recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii – sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci (PLx. 231/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021, având ca scop 

creşterea capacităţii de vaccinare împotriva COVID-19 prin efectuarea 

vaccinării la nivelul tuturor cabinetelor de asistenţă medicală primară. 

Astfel, se va putea realiza vaccinarea populaţiei generale cât mai aproape de 

domiciliu, reducându-se presiunea asupra centrelor de vaccinare şi se vor 

reduce costurile asociate vaccinării în aceste centre. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci un raport preliminar de adoptare cu amendamente 

admise redate în anexa care face parte integrantă din  raport. 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.145/2021 pentru prorogarea unor termene 

prevăzute în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  – 

sesizare în comun cu Comisia pentru buget (PLx.58/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenelor 

prevăzute la art.230 alin.(26) şi la art.386 alin.(6) din Legea nr.95/2006. 

Astfel, se propune prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.230 

alin.(2)6, cu privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asiguraţi, 

pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate 

şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condiţiile în care aceştia optează 

ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privaţi, aflaţi în relaţie 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate, stabilindu-se intrarea în 

vigoare a acestor reglementări la 60 de zile de la intrarea în vigoare a Legii 

bugetului de stat pentru anul 2025, în loc de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022. Totodată, se propune 

prorogarea termenului de aplicare a prevederilor art.386 alin.(6) cu privire la 

încheierea de către casele de asigurări de sănătate a contractelor cu medicul 

specialist într-o specialitate clinică pentru specialităţile clinice pentru care 

casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii 

medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere 

pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice 

şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală 

în tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul FNUASS, stabilindu-se 

intrarea în vigoare a acestor reglementări, la 60 de zile de la intrarea în 
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vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2023, în loc de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de adoptare în     

forma Senatului, ce va fi înaintat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.30 din 

Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 

112/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.263/2010, urmărindu-se stabilirea unei noi categorii de locuri de muncă 

drept locuri de muncă în condiţii speciale, respectiv cele din sectorul 

construcţii maşini, pentru personalul care desfăşoară activităţi în turnătoriile 

de oţel, fontă, aliaje neferoase, precizie şi cuzineţi, precum şi forje. Totodată, 

se preconizează şi asimilarea, ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de 

muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care salariaţii au 

desfăşurat activităţi în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă 

încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă. De asemenea, 

se propune recalcularea pensiilor, la cerere, pentru persoanele cu drepturi de 

pensie deja stabilite, care dovedesc stagii de cotizare realizate în activităţile 

desfăşurate în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate 

anterior datei de 1 aprilie 2001 în grupa I de muncă şi asimilate condiţiilor 

speciale de muncă potrivit prezentei propuneri. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind modificarea art.65 alin.(5) 

din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx. 

111/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al 

art.65 din Legea nr.263/2010, urmărindu-se extinderea categoriilor de 

persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 

ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone 

afectate de poluare, respectiv în localităţile Vaţa de Jos şi Răchitova din 

judeţul Hunedoara. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(5) al 
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art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PLx.402/2021). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010, urmărindu-se extinderea 

categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de 

pensionare cu 2 ani, fără penalizare, cu persoanele care au locuit cel puţin 30 

de ani în zone afectate de poluare, respectiv în localităţile Craiova şi Işalniţa 

din judeţul Dolj, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege către Comisia pentru muncă și protecție socială. 

 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

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

Ordonanței Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății, a unor 

reglementări cu privire la programe guvernamentale naționale și cu privire la 

măsuri fiscal-bugetare – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă și 

protecție socială și Comisia pentru buget, finanțe și bănci (Plx.484/2019). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

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

nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi 

sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de 

sănătate mintală asociate, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 

privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii, modificarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2003 privind 

trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, precum şi a Legii 

nr.229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, 

precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 

Fizioterapeuţilor din România. Totodată, prin prezentul proiect se modifică 

şi se completează şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, precum şi Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 

presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 

şi, de asemenea, se dispun măsuri cu privire la salarizarea personalului din 

cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din 

subordine. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente de la Comisia pentru muncă și protecție socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport 

preliminar de adoptare cu amendamente admise către Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci. 
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În zilele de 30 și 31 martie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


