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PROCES VERBAL  

al lucrărilor comisiei din zilele de 3 și 4 noiembrie 2021 

 

 

La lucrările comisiei din zilele de 3 și 4 noiembrie 2021 sunt prezenți 

24 deputați din totalul de 24 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 privind 

instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situaţiile 

de pandemie (PLx. 516/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru 

industrii și servicii. 

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

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor 

măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, 

achiziţionate de către statul român prin Ministerul Sănătăţii (PLx. 

331/2021)- sesizare în comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci.  

3.    Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia (PLx. 430/2021). 

4.     Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind 

introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (PLx. 

435/2021). 

5.    Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind prevenirea şi 

combaterea dopajului în sport (PLx. 514/2021). 

   

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

dezbateri, în fond, asupra proiectului de Lege privind instituirea unor măsuri 

de limitare a efectelor negative generate de situaţiile de pandemie (PLx. 

516/2020) – sesizare în comun cu Comisia pentru industrii și servicii. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 

legal privind funcţionarea unităţilor de alimentaţie publică, precum şi a 

structurilor de primire turistice, pe perioada cuprinsă între declararea stării 

de pandemie locală, naţională sau internaţională şi până la încetarea acesteia, 

cu privire la agentul patogen contagios care a determinat declararea 

pandemiei. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 2 septembrie 2020. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 

Comisia pentru industrii și servicii, prin care se propune respingerea 

iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de respingere a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. Motivele respingerii se regăsesc 

în raportul comun întocmit de cele două comisii. 

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

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

de urgenţã a Guvernului nr.49/2021 privind reglementarea unor măsuri 

pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziţionate de 

către statul român prin Ministerul Sănătăţii (PLx. 331/2021)- sesizare în 

comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea regimului 

juridic de proprietate privată a statului asupra dozelor de vaccin, bunuri 

mobile consumptibile şi perisabile, precum şi abilitarea Ministerului 

Sănătăţii să încheie, în numele Statului Român, contracte cu alte state pentru 

vânzarea dozelor de vaccin achiziţionate de România, având ca rezultat 

diminuarea proprietăţii private a statului. Totodată, prin proiect se statuează 

faptul că sumele rezultate din contractele de revânzare, încheiate de către 

Statul Român prin Ministerul Sănătăţii cu alte state, se fac venit la bugetul 

de stat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 6 septembrie 2021. 

În cadrul dezbaterilor a fost prezentat raportul preliminar transmis de 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, prin care se propune adoptarea 

iniţiativei legislative. 

Supusă votului, soluţia de adoptare a fost aprobată şi de membrii 

comisiei noastre, cu unanimitate de voturi. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii audiovizualului nr.504/2002, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 

(PLx. 430/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.504/2002, în scopul transpunerii în legislaţia naţională 

a Directivei (UE) 1808/2018 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
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14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2010/13/UE privind 

coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte 

administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii 

mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), 

având în vedere evoluţia realităţilor pieţei. De asemenea, proiectul vizează 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, în scopul 

colectării unei contribuţii lunare de 3% din preţul operelor audiovizuale 

descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisii de date, 

inclusiv prin internet sau telefonie, precum şi al completării listei 

contribuţiilor la Fondul cinematografic cu o contribuţie de 4% din veniturile 

obţinute din tranzacţii unice sau sub formă de abonament, de către furnizorii 

de servicii media audiovizuale la cerere, pentru vizionarea de opere 

audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet 

sau telefonie. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea 

deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (PLx. 435/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007, din perspectiva 

necesităţii de aliniere a legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele 

europene incidente în materie, în contextul îndeplinirii obligaţiilor asumate 

de România, derivate din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

Potrivit expunerii de motive, prin proiect se asigură transpunerea completă a 

articolului 9 din Regulamentul (UE) 2019/1381, de modificare a Directivei 

2001/18/CE. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 4 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

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

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea 

dopajului în sport (PLx. 514/2021). 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea cadrului 

juridic privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, având în vedere 

noile prevederi internaţionale în materie, cu scopul atingerii unui grad ridicat 

de uniformizare la nivel internaţional a legislaţiei referitoare la acest 

domeniu, precum şi abrogarea Legii nr.227/2006. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în ședința din data de 18 octombrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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 În ziua de joi, 4 noiembrie 2021, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra  inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dr. Nelu TĂTARU 


