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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 20-23 iunie 2022 

 

 

În zilele de 20 și 21 iunie 2022, Comisia pentru sănătate și familie și-a 

desfășurat lucrările având următoarea ordine de zi: 

 

1. Raportul de activitate pe anul 2021 al Agenției Naționale Anti-

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

Deputaților, Comisia pentru sănătate și Comisia pentru tineret și sport din 

Senat. 

 Membrii Comisiei au luat act de conținutul Raportului de activitate al 

Agenției Naționale Anti-Doping pe anul 2021 și au apreciat în mod deosebit 

activitatea desfășurată, precum și profesionalismul de care a dat dovadă 

personalul Agenției în combaterea fenomenului de dopaj în sport. 

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

unanimitate de voturi, să prezinte Camerelor reunite ale Parlamentului 

raportul comun asupra activității Agenției Naționale Anti-Doping din anul 

2021. 

 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative – sesizare în comun cu Comisia pentru 

muncă și protecție socială (PLx. 390/2017). 

 În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie  au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege cu 

amendamente admise și respinse redate în anexele care fac parte din integrantă 

din raportul preliminar ce va fi înaintat Comisiei pentru muncă și protecție 

socială. 

 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.74/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru 

modificarea art.299 alin.(4) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
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domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

acordarea concediilor medicale – sesizare în comun cu Comisia pentru muncă 

și protecție socială  (PLx. 390/2021). 

În cadrul dezbaterilor, a fost prezentat raportul preliminar de adoptare 

cu amendamente admise, primit de la Comisia pentru muncă și protecție 

socială. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport 

comun de adoptare a proiectului de Lege, cu amendamente admise.  

 

4. Dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind realizarea unor 

venituri suplimentare de către unitățile medicale publice (PLx. 457/2015). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea proiectului de Lege. Motivele respingerii se 

regăsesc în raportul transmis către plenul Camerei Deputaților. 

 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea și 

modificarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011 (PLx.250/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra propunerii 

legislative către Comisia pentru învățământ. 

 

6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art.3 alin.(2 1) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (PLx.321/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

Lege către Comisia pentru muncă și protecție socială și către Comisia pentru 

egalitate de șanse pentru femei și bărbați. 

 

7. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind instituirea Zilei 

Sportului Românesc în prima duminică din luna iunie (PLx.332/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

Lege către Comisia pentru tineret și sport. 

 

8. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr.272/2004 privind protecția  și promovarea drepturilor 

copilului (PLx. 243/2022). 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, transmiterea unui aviz favorabil cu amendamente către 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
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Comisia pentru muncă şi protecţie socială și către Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

 

În zilele de 22 și 23 iunie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie a avut pe ordinea de zi documentare, consultare și analiză asupra 

inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 

 

La lucrările Comisiei din zilele de 20 și 21 iunie 2022 au fost prezenți 

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

Elena Dinu, Sebastian-Ilie Suciu și Adrian Wiener – vicepreședinți, Patriciu-

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

Costel, Radu Tudor Ciornei, Silviu Feodor, Grațiela-Leocadia Gavrilescu, 

Georgeta-Carmen Holban, Remus-Gabriel Mihalcea,  Ignat Ion-Alin-Dan, 

Marșalic Jaro Norbert, Pop Rareș-Tudor, Sărmaș Sabin, Rodica Nassar, 

Florian-Claudiu Neaga, Cristina Ileana Dumitrache, Beniamin Todosiu, 

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

fiind absenți Sorin-Titus Muncaciu și Alexandru Rafila – membri. 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

                 Dr. Nelu TĂTARU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Maria-Rozalia Bucur, consilier parlamentar 


