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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din perioada 23-26 mai 2022 

 

 

          La lucrările comisiei din perioada 23-24 mai 2022, sunt prezenți 21 

deputați din totalul de 27 de 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.29/2022 privind stabilirea cadrului 

instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu 

medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii (PLx. 

218/2022). 

 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2021 privind 

adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru 

eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene 

privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de 

COVID-19 – sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională și cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor (PLx. 95/2022). 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a 
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fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de 

fonduri europene  (PLx. 254/2022). 

4. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 168/2022). 

5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 

privind Codul penal (PLx.240/2022). 

 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 

privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de 

abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative în domeniul sănătăţii (PLx. 218/2022). 

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal 

necesar implementării în legislaţia naţională a prevederilor Regulamentului 

(UE) nr.536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 

2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi 

de abrogare a Directivei 2001/20/CE, pe coordonatele alinierii legislaţiei 

naţionale la normele şi exigenţele europene incidente în domeniu, în 

contextul îndeplinirii angajamentelor ce-i revin României în calitatea sa de 

stat membru al Uniunii Europene. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de către Senat. 

 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.6/2022 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, 

verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind 

COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19 

– sesizare în comun cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională și cu Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (PLx. 

95/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2021, în sensul 

reglementării modului de eliberare, verificare şi acceptare a certificatelor 
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digitale ale Uniunii Europene privind COVID, care atestă vaccinarea, 

testarea sau vindecarea titularilor. 

În cadrul dezbaterilor, au fost prezentate rapoartele preliminare de 

adoptare de la Comisia pentru apărare și ordine publică și de la Comisia 

pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților un raport comun de adoptare în forma prezentată de către Senat. 

 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.39/2022 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi 

pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene  (PLx. 

254/2022). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea mai multor acte normative, şi anume: Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.40/2015, Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.64/2009 şi 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2020. De asemenea, se 

preconizează instituirea mai multor derogări de la unele prevederi ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, care să se aplice proiectelor 

aferente perioadei de programare 2014-2020 finanţate din Programul 

Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Capital Uman - 

Obiectivul specific 4.9: Creşterea numărului de persoane care beneficiază de 

programe de sănătate şi de servicii orientate către prevenţie, depistare 

precoce (screening), diagnostic şi tratament precoce pentru principalele 

patologii, Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional 

Regional, până la data de 31 decembrie 2022. Potrivit expunerii de motive, 

proiectul vizează asigurarea premiselor unui grad ridicat de absorbţie, 

eliminarea riscului de pierdere de fonduri, evitarea întârzierilor în 

implementarea proiectelor de infrastructură. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

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

dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea şi 

modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx. 168/2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.74 alin.(2)-(5) din Legea nr.1/2011, în sensul introducerii în testările 

naţionale de la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a, a unor probe 

de evaluare a competenţelor privind stilul de viaţă activ. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul 

penal (PLx.240/2022). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea art.84 din Legea nr.272/2004, precum şi completarea art.121 

alin.(1) din Legea nr.286/2009. Iniţiativa vizează instituirea obligaţiei 

minorului agresor şi a familiei sale de a participa la programele speciale de 

consiliere psihologică, organizate de serviciile de specialitate publice sau 

private, iar în lipsa acordului părinţilor, măsura să poată fi dispusă de 

instanţele judecătoreşti competente, în sarcina minorului agresor. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 

În zilele de 25 și 26 mai 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 


